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คํานํา 
 

  สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นความสําคัญของภัยพิบัติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดทําให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมีผลกระทบต่อกระบวนการทํางานที่สําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้แต่งต้ัง
คณะทํางานเพื่อปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อกระบวนการ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (อาคารรัฐสภา ๒ และอาคารสุขประพฤติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีการเพ่ิมแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผน
ดําเนินงานฯ และแผนซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย เพ่ือตอบสนองต่อข้อกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
  ทั้งนี้สํานักบริหารงานกลาง มีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ และให้ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจในระบบงานและ
สถานท่ีทํางานมีความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนั้น โดยคํานึงถึงการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ 
โดยในแผนสํารองฉุกเฉินได้ระบุถึงแนวทางป้องกันและกิจกรรมในการเตรียมการรองรับและวิธีการ
จัดการกับภัยพิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการติดตามและรายงานผล 
  โดยสํานักบริหารงานกลาง มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าแผนสํารองฉุกเฉินฉบับนี้จะ
เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ประชาชน และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความปลอดภัย ตลอดจนสามารถ
สนับสนุนในการจัดกระบวนการด้านนิติบัญญัติและกระบวนการต่างๆ ที่สําคัญของวุฒิสภาให้
ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 
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สารบญั 
           หน้า 
แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อปอ้งกันผลกระทบต่อการจดัการกระบวนการของสํานักงาน 
เลขาธิการวฒิุสภา (อาคารรัฐสภา ๒) 
๑. หลักการและเหตุผล         ๑ 
๒. วตัถุประสงค์          ๒ 
๓. คําจํากัดความ          ๓ 
๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉิน     ๓ 
๕. การกําหนดแผนและแนวทางในการจัดการภัยพิบัตแิละสถานการณ์ฉุกเฉิน  ๑๔ 
๖. แผนสํารองฉุกเฉินฯ ในส่วนของอาคารรัฐสภา ๒      ๑๔ 
     ๖.๑ แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั       ๑๔ 
     ๖.๒ แผนรองรับกรณีแผ่นดินไหว        ๒๓ 
     ๖.๓ แผนรองรับกรณีเกิดอุทกภัย        ๒๕ 
     ๖.๔ แผนการจัดการสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม    ๒๘ 
     ๖.๕ แผนรองรับกรณีพบวตัถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัย     ๓๑ 
     ๖.๖ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟา้ขัดข้อง      ๓๖ 
๗. แผนสํารองฉุกเฉินฯ ในส่วนของอาคารสุขประพฤต ิ     ๓๙ 
     ๗.๑ แผนรองรับกรณีอัคคีภัย        ๔๐ 
  - แผนผังท่ีตั้งอาคาร        ๔๐ 
      - การป้องกันและระงับอัคคีภัย       ๔๐ 
    - ระเบียบการปฏบิัติกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย      ๔๓ 
    - แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉินชว่งเวลา  
      ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.             ๔๔ 
   - แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตฉุุกเฉินช่วงเวลา  
     ๑๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.             ๔๕ 
   - หน้าท่ีรับผิดชอบและข้อปฏบิัตขิองฝ่ายต่างๆ     ๔๖ 
   - ระบบป้องกันอัคคีภัย ( FIRE PROTECTION SYSTEM )    ๔๘   
   - ระบบสญัญาณเตือนภัยไฟไหม้ ( FIRE ALARM SYSTEM )   ๕๑ 

  - แผนปฏบิัตขิองเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดอัคคีภัยใน 
    วันราชการและวันหยุดราชการ               ๕๕ 

      ๗.๒ แผนระงับเหตุกรณีน้ําท่วม        ๕๙ 
   - แผนปฏบิัติงาน (Emergency plan work flow)    ๖๓ 
   - เว็บไซตก์ารติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตรวจดูระดับน้าํ    ๖๕ 
 



      ๗.๓ แผนรองรับจากแผ่นดินไหว        ๖๖ 
   - ขั้นตอนการใชแ้ผนอพยพ        ๖๙ 
   - แผนการซ้อมอพยพ        ๗๐ 
   - แผนอพยพ          ๗๑ 
๘. ตัวชี้วดัตามแผนและแนวทางในการจัดการภัยพิบัตแิละสถานการณ์ฉุกเฉิน  ๗๒ 
๙. แนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๗๓ 
๑๐.แผนการดําเนินงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณี  
     เกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภา ๒      ๗๗ 
๑๑.แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิด   
     อุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภา ๒      ๗๙ 
๑๒.แผนดําเนินการป้องกนัและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณี 
     เกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารสุขประพฤติ      ๘๑ 
๑๓. แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิด 
      อุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารสุขประพฤติ      ๘๓ 
  
ภาคผนวก   

- แผนผังรายชื่อผู้รับผิดชอบในการดบัเพลิงสํานักต่างๆ   ภ ๑ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ     ภ ๒๔ 
- แผนผังแสดงทางหนีไฟ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

     อาคารรัฐสภา ๒        ภ ๒๕  
- แผนผังแสดงทางหนีไฟ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     

อาคารสุขประพฤต ิ       ภ ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อปอ้งกันผลกระทบต่อการจดัการกระบวนการ 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักการและเหตุผล 
 

                  ด้วยเลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นชอบกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงกระบวนการสร้างคุณค่าของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ คือ (๑) กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (๒) 
กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา (๔) กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และ
กระบวนการสนับสนุน จํานวน ๔ กระบวนการ ดังนี้ ๑ . กระบวนการด้านการคลังและ
งบประมาณ ๒. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามและประเมินผล ๔. กระบวนการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

  ทั้งนี้ กระบวนการที่สําคัญดังกล่าว เป็นกระบวนการท่ีต้องมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน มีภัยพิบัติในด้านต่างๆ 
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซ่ึงภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภคความปลอดภัย อุบัติภัยและ
การจราจลหรือการชุมนุมทางการเมืองต่างๆ 
 

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการท่ีสําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ และให้ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจว่าระบบงานและ
สถานท่ีทํางานมีความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนั้น คํานึงถึงการป้องกัน การจัดการ
ความต่อเนื่องของการดําเนินการและการทําให้คืนสู่สภาพเดิมเป็นสําคัญ 

 

 

 
 



๒ 
 

วัตถุประสงค์ 

            ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

            ๒. เพ่ือป้องกันความเสียหาย/ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินและควบคุมผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ 

            ๓. เพ่ือรวบรวมแผนป้องกันภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเพ่ือสะดวกต่อการทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินให้เหมาะสม
และทันสมัยอยู่เสมอตลอดจนมีความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดําเนินการ
ตามพันธะกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

            ๔.  เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชน รวมท้ังลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ 
         ๕ .  เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ตํารวจรัฐสภา และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
เตรียมพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

               ๖.  เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชน 
เกิดความตระหนัก และมีความพร้อมสามารถระงับเหตุรวมท้ังช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

 ๗.  เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีความพร้อมใช้งาน 

               ๘. เพ่ือให้การประชุม สัมมนา และกระบวนการต่างๆที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 

   ๙.  เพ่ือให้ระบบการจัดการกระบวนการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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คําจํากัดความของภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์
ที่อาจเกิดข้ึนปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นได้
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น อุกทกภัย หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์กระทําข้ึน เช่น 
อัคคีภัย เป็นต้น 

 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ
กระทบกระเทือนต่อความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน ซ่ึง
จะต้องควบคุมต้ังแต่เกิดการกบฏ จลาจล รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

            กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลาง ได้วิเคราะห์ภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อกระบวนการที่สําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แก่
กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

                ๑)  อัคคีภัย หมายถึง สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ  ซ่ึงไฟเป็นพลังงาน
อย่างหนึ่งท่ีให้ความร้อน  ความร้อนของไฟท่ีขาดการควบคุม ดูแล  จะทําให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามไฟตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง  หากปล่อยเวลาของ การลุกไหม้ให้
นานเกินไป จะทําให้เกิดการติดต่อลุกลามมากยิ่งข้ึน สภาวะของของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถ้า
หากการลุกไหม้ มีเชื้อเพลิงหนุน หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมาก
ยิ่งข้ึน 

                     ส่ิงท่ีทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  หมายถึง  เชื้อเพลิง สารเคมี  หรือวัตถุใดๆ ทั้งที่
มีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว หรือกา๊ซ  ที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจาการจุดติด
ใดๆ หรือการสันดาปเอง 
                     สาเหตุของอัคคีภัย  สาเหตุของอัคคีภัยจนทําให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้
ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ ๒ ลักษณะใหญ่คือ  
      ๑. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากธรรมชาติ  
      ๒. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการการกระทําของมนุษย์ทั้งต้ังใจและ
ประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้ต้ังใจ 
          ๒.๑ สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความต้ังใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือ
การก่อวินาศกรรม ซ่ึงเกิดจากการจูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการลอบวางเพลิง เป็นต้น 
          ๒.๒ สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
ในกรณีนี้พอจะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ ๒ ประเด็นคือ        
     -  ขาดความระมัดระวังทําให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย ในกรณีดังกล่าวนี้
เกิดจากการทําให้ส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้แพร่กระจายเมื่อไปสัมผัส
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กับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น ในบริเวณท่ีมีไอของตัวทํา
ละลาย หรือน้ํามันเชื้อเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อน เช่น บริเวณท่ีมีจุดสูบ
บุหรี่ก็จะทําให้เกิดอัคคีภัยได้ 
         -  ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวน้ีก็
เช่นกันทําให้แหล่งความร้อนซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อมตัด เตาเผา เป็นต้น ทําให้แหล่งกําเนิดความร้อนน้ันไปสัมผัสกับ
เชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น การที่สะเก็ดไฟจาก
การเชื่อมติดด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซไปตกลงในบริเวณที่มีกองเศษไม้หรือผ้าทําให้เกิดการคุกรุ่นลุก
ไหม้เกิดอัคคีภัย 
        ผลกระทบท่ีเกิดจากอัคคีภัยต่อการจัดการกระบวนการ ได้แก่  

                      -   ทําลายระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      -   ทําลายเอกสารลับและเอกสารต่างๆของทางราชการ 

      -   ทาํลายทรัพย์สินของบุคคลและของทางราชการ 

      -   ทําลายอาคารสถานที่และส่ิงปลูกสร้างของทางราชการ 

      -   ทําให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ สมาชิกรัฐสภา และประชาชนท่ัวไปอาจ
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

      -   ทําให้กระบวนการทํางานหยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายและเวลาที่กําหนดไว้ได้ 

        ๒)  แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ส่ันสะเทือนหรือเขย่าของพ้ืนผิวโลก เพ่ือ
ปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซ่ึงแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อ
บ้านเมือง ท่ีอยู่อาศัย ส่ิงมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก
ธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของมนุษย์ได้ แต่มีความ
รุนแรงน้อยกว่าท่ีเกิดข้ึนเองจากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิด
แผ่นดินไหวประมาณ ๑,๐๐๐ ครั้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวท่ีมีการส่ันสะเทือนเพียงเบา 
ๆ เท่านั้น คนท่ัวไปไม่รู้สึก 

  แหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ 
จะอยู่ตรงบริเวณ ขอบของแผ่นเปลือกโลก แนวรอยเล่ือนต่างๆ และบริเวณที่มนุษย์มีกิจกรรม 
กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหว เช่น เหมือง เข่ือน บ่อน้ํามัน บริเวณที่มีการฉีดของเหลวลงใต้พ้ืนดิน  
บริเวณที่มีการเก็บกากรังสีเป็นต้น 

           สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว  แบ่งเป็น ๒ กรณีคือ แผ่นดินไหวจากธรรมชาติ 
และจากการกระทําของมนุษย์ 
     ๑. แผ่นดินไหวจากธรรมชาติ  แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบัติภัย
ชนิดหนึ่ง ส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของพ้ืนดิน อัน
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เนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพ่ือระบายความเครียด ที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่าง
ฉับพลันเพ่ือปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ โดยปกติเกิดจากการเคล่ือนไหวของรอยเลื่อน 
ภายในช้ันเปลือกโลกท่ีอยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างของโลก มีการเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนแปลง
อย่างช้า ๆ อยู่เสมอ  แผ่นดินไหวจะเกิดข้ึนเม่ือความเค้นอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมีมาก
เกินไป ภาวะน้ีเกิดข้ึนบ่อยในบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก ที่ที่แบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็น
ธรณีภาค (lithosphere) เรียกแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกนี้ว่า 
แผ่นดินไหวระหว่างแผ่น (interplate earthquake) ซ่ึงเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่า แผ่นดินไหว
ภายในแผ่น (intraplate earthquake) 

   ๒. แผ่นดินไหวจากการกระทําของมนุษย์  มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  
การระเบิด การทําเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ําหรือเข่ือนใกล้รอยเล่ือน การทํางานของเคร่ืองจักรกล 
การจราจร รวมถึงการเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน เป็นต้น 

            ขนาดของแผ่นดินไหว หมายถึง จํานวนหรือปริมาณของพลังงานท่ีถูกปล่อย
ออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวในแต่ละครั้ง การหาค่าขนาดของแผ่นดินไหวทําได้โดยวัด
ความสูงของคล่ืนแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ด้วยเครื่องตรวดวัดแผ่นดินไหว แล้วคํานวณจากสูตร
การหาขนาด ซ่ึงคิดค้นโดย ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ และนิยมใช้หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว
คือ "ริกเตอร์" 

 

    ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) ที่เกิดข้ึนในแต่ละคร้ังนั้นข้ึนอยู่กับ
ความรุนแรงที่รู้สึกได้มากน้อยเพียงใด และข้ึนอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความ
เสียหายจะเกิดข้ึนในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหว และจะลดหล่ันลงไปตาม
ระยะทางที่ห่างออกไป ดังนั้น การสูญเสียจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
โดยตรง สําหรับการวัดขนาดของแผ่นดินไหวมีหลายวิธี เช่น มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหว
แบบริกเตอร์ และแบบเมอร์แคลล่ี 

   มาตราริกเตอร์ได้รับการเสนอข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๓๕ โดยนักวิทยาแผ่นดินไหวสอง
คน  

คือ เบโน กูเทนเบิร์ก (Beno Gutenbreg) และ ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ (Charles Francis 
Richter)  เดิมนั้นมีการกําหนดมาตราน้ีเพ่ือใช้วัดขนาดของแผ่นดินไหวในท้องถ่ินทางใต้ของ
แคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา ที่บันทึกได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องวัดความไหวสะเทือน 
(seismograph) แผ่นดินไหวที่มีขนาดน้อยที่สุดในเวลาน้ันถือเป็นค่าใกล้เคียงศูนย์ มาตราดังกล่าว
แบ่งเป็นระดับ โดย ทุกๆ ๑ ระดับท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงว่าแผ่นดินไหวแรงข้ึน ๑๐ เท่า 

มาตราริกเตอร์ไม่มีขีดจํากัดว่ามีค่าสูงสุดเท่าใด แต่โดยท่ัวไปกําหนดไว้ในช่วง  
๐ – ๙ ภายหลังเมื่อเครื่องวัดความไหวสะเทือนมีความละเอียดมากข้ึน สามารถวัดขนาดของ
แผ่นดินไหวได้ละเอียด ทั้งในระดับที่ตํ่ากว่า ๐ (สําหรับค่าที่ได้น้อยกว่า ๐ ถือเป็นค่าติดลบ) 
และท่ีสูงกว่า ๙ 
 



๖ 
 

ตารางแสดงมาตราริกเตอร์และผลกระทบ โดยสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา 

ตัวเลขริก
เตอร์ 

จัดอยู่ใน
ระดับ 

ผลกระทบ อัตราการเกิดท่ัวโลก

๑.๙ ลงไป ไม่รู้สึก ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้ ๘,๐๐๐ ครั้ง/วัน 

๒.๐-๒.๙ 

เบามาก 

คนท่ัวไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง 
และตรวจจับได้ง่าย 

๑,๐๐๐ ครั้ง/วัน 

๓.๐-๓.๙ 
คนส่วนใหญรู่้สึกได้ และบางครั้งสามารถสร้าง
ความเสียหายได้บ้าง 

๔๙,๐๐๐ ครัง้/ปี 

๔.๐-๔.๙ เบา 
ข้าวของในบ้านส่ันไหวชัดเจน สามารถสร้าง
ความเสียหายได้ปานกลาง 

๖,๒๐๐ ครั้ง/ปี 

๕.๐-๕.๙ ปานกลาง 
สร้างความเสียหายยับเยินได้กับส่ิงก่อสร้างที่ไม่
มั่นคง แต่กับส่ิงก่อสร้างที่มั่นคงนั้นไม่มีปัญหา 

๘๐๐ ครั้ง/ปี 

๖.๐-๖.๙ แรง 
สร้างความเสียหายท่ีค่อนข้างรุนแรงได้ในรัศมี
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร 

๑๒๐ ครั้ง/ปี 

๗.๐-๗.๙ รุนแรง 
สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณ
กว้างกวา่ 

๑๘ ครั้ง/ปี 

๘.๐-๘.๙ 

รุนแรง
มาก 

สร้างความเสียหายรุนแรงได้ในรัศมีเป็นร้อย
กิโลเมตร 

๑ ครั้ง/ปี 

๙.๐-๙.๙ 
'ล้างผลาญ' ทุกส่ิงทุกอย่างในรัศมีเป็นพัน
กิโลเมตร 

๑ ครั้ง/๒๐ ปี 
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๑๐.๐ ข้ึน
ไป 

ทําลาย
ล้าง 

ไม่มีบันทึกความเสียหายไว ้
หายากมาก (ไม่ทราบ
จํานวนครั้งทีเ่กิด) 

แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยเกิดข้ึน คือ แผ่นดินไหวในประเทศชิลี ที่เมืองวัลดิเวีย 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงสามารถวัดความรุนแรงได้ ๙.๕ ริกเตอร์ 

         ผลกระทบจากแผ่นดินไหว มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทําให้เกิดพ้ืนดิน
แตกแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย ไฟไหม้ แก๊สรั่ว ท่อระบายน้ําและท่อ
ประปาแตก คล่ืนสึนามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาด ถนนและทาง
รถไฟบิดเบ้ียวโค้งงอ เกิดโรคระบาด ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงทางเศรษฐกิจ เช่น การส่ือสารโทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์
ขัดข้อง การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศหยุดชะงัก ประชาชนต่ืนตระหนก ซ่ึงมีผลต่อ
การลงทุน การประกันภัย และในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมาก เมืองท้ังเมืองอาจถูก
ทําลายหมด และมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก  ผลกระทบของแผ่นดินไหว ต่อกระบวนการ
จัดการ ได้แก่ 

-   ทําลายระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-   ทําลายทรัพย์สินของบุคคลและของทางราชการ 

-   ทําลายอาคารสถานที่และส่ิงปลูกสร้างของทางราชการ 

-   ทําให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ สมาชิกรัฐสภา และประชาชนท่ัวไปอาจได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต 

                   -   ทําให้กระบวนการทํางานหยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
และเวลาท่ีกําหนดไว้ได้ 

  ๓)  อุทกภัย คือ ภยัและอันตรายท่ีเกิดจากนํ้าอันได้แก่สภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วม
ฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการปัญหาในระบบการบริหารจัดการน้าํอันเกิดฝนตกหนักหรือฝน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยมีสาเหตุจากกรณี   

 ๓.๑  หย่อมความกดอากาศตํ่า  
 ๓.๒  พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝุ่น  
 ๓.๓  ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตํ่า  
 ๓.๔  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
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 ๓.๕  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๓.๖  เข่ือน อ่างเก็บน้ํา หรือแหล่งกักเก็บน้ําพังหรือเสียหาย 
ลักษณะของอุทกภัย  ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กัน  

ข้ึนอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และส่ิงแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่โดยมีลักษณะดังนี้ 
1. น้ําป่าไหลหลาก หรือน้ําท่วมฉับพลัน มักจะเกิดข้ึนในที่ราบต่ําหรือที่ราบลุ่ม 

บริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ํา เกิดข้ึนเน่ืองจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทําให้
จํานวนนํ้าสะสมมีปริมาณมากจนพ้ืนดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบตํ่า เบ้ืองล่าง
อย่างรวดเร็ว มีอํานาจทําลายร้างรุนแรงระดับหน่ึง ที่ทําให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจ
ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

๒.  น้ําท่วม หรือน้ําท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดข้ึนจากปริมาณน้ํา
สะสม 

จํานวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยังที่ตํ่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา
ได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพนํ้าท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายนํ้าไม่ดีพอ มีส่ิงก่อสร้างกีดขวางทางระบายนํ้า 
หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเล  

๓.  น้ําล้นตล่ิง เกิดข้ึนจากปริมาณน้ําจํานวนมากท่ีเกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหล 
ลงสู่ลําน้ํา หรือแม่น้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ําด้านล่าง หรือออกสู่ปากนํ้าไม่ทัน ทําให้
เกิดสภาวะนํ้าล้นตล่ิงเข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝ่ังน้ํา จนได้รับความ
เสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชํารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้  

  ผลกระทบจากอุทกภัยต่อการจัดการกระบวนการ ได้แก่ 
 -   อาจเกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลของสํานักงาน 

                  -    ทําให้กระบวนการทํางานหยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
และเวลาท่ีกําหนดไว้ได้ 

-   ทําให้การเดินทางและวิธีการในการประชุม สัมมนาของสมาชิกรัฐสภา การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีได้รับผลกระทบ 

                   -   ทําให้ได้รับผลกระทบข้างเคียงตามมาเช่น ขาดแคลนอาหาร น้ําประปาไม่มีใช้
หรือมีใช้แต่ไม่สะอาด อาจไม่มีไฟฟ้าใช้หรือทําให้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือทําให้เกิดโรคระบาดตามมา
ได้ 

๔)  กรณีสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม  สามารถจําแนกความเคล่ือนไหวทาง 
การเมืองได้ดังนี้ 

๔.๑  การเดินขบวน (demonstration) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเคล่ือนไหวโดย 
ปราศจากความรุนแรง (nonviolent) ของกลุ่มบุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ ซ่ึง
ปรกติมักมีการเดินรณรงค์เป็นขบวน และมีการชุมนุมพูดจาปราศรัย และบางทีก็อาจมีการปิด
ล้อม (blockade) และการยึดพ้ืนท่ีประท้วง (sit-in) ด้วย ซ่ึงการเดินขบวนจัดเป็นกิจกรรมหนึ่ง
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ในลัทธิกิจกรรมนิยม (activism) อันเป็นความนิยมกระทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุความมุ่ง
หมายทางการเมืองของกลุ่มตน 

       การเดินขบวนอาจมีข้ึนเพ่ือแสดงมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ไม่ว่า
จะเป็นมุมมองด้านบวกก็ดี ด้านลบก็ดี และประเด็นเช่นว่ามักเกี่ยวกับการร้องทุกข์หรือความ 
อยุติธรรมทางสังคม แต่บางครั้งก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยผู้เดินขบวนมักเห็นว่ากิจกรรมของตน
จะประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนถ้ามีผู้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

      ในภาษาอังกฤษ คํา "demonstration" เพ่ิงเริ่มใช้ในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี  
๑๙ เพ่ือแทนท่ี "monster meeting" อันหมายความว่า "การชุนนุมของอมนุษย์" ซ่ึงคําว่า 
"demonstration" นั้นบัญญัติข้ึนโดยกลุ่มผู้ประท้วงในไอร์แลนด์ที่ได้รับอิทธิพลในการชุมนุม
จากนักการเมือง แดเนียล โอคอนเนล (Daniel O'Connell)  การเดินขบวนมีหลายรูปแบบ 
แล้วแต่จะจําแนก อาทิ 

      -  การเดินแถว (march) ของกลุ่มบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปสถานท่ีหนึ่ง 
      -  การรณรงค์ (rally) โดยอาจมีการพูดจาปราศัย ปาฐกถา หรือร้องรําทํา 

เพลง 
-  การถือป้ายประท้วง (picketing) โดยผู้เดินขบวนจะแห่ล้อมสถานท่ีหน่ึงๆ 

ไว้ขณะชูป้ายด้วย 
- การยึดพ้ืนที่ประท้วง (sit-in) โดยผู้เดินขบวนจะยึดท้องที่หนึ่ง ๆ บางทีก็ 

เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้แล้ว หรือบางทีก็ไม่มีกําหนดเวลาจนกว่าผู้เดินขบวนจะรู้สึกว่า
ประเด็นในการเดินขบวนของตนได้รับความสนใจอย่างเพียงพอแล้ว หรือจนกว่าพวกเขาจะถูก
ชักจูงหรือบังคับให้พ้นไปจากท้องท่ีนั้น 
  ๔.๒ การประท้วง (Protest) เป็นการแสดงออกด้วยการกระทํา เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย มีหลากหลายวิธี เช่น การ อดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง การประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิด
ความวุ่นวายจะกลายเป็น การจลาจล แบ่งออกเป็น 

-  การเดินประท้วง (protest march) โดยผู้ประท้วงเดินในที่สาธารณะและ 
ชูป้ายแสดงความคิดต่างๆ 

-  การจัดกลุ่มประท้วง เป็นการรวมกลุ่มเป็นจุดๆ เช่น การประท้วงหน้า 
รัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล เป็นต้น 

-  การประท้วงบนถนน (street protest) ผู้ประท้วงใช้ถนนเป็นสถานท่ีเพ่ือ 
แสดงความเห็นให้แก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งบริเวณหน้ารัฐสภา หรือสถานท่ีต่างๆ 

-  การประท้วงด้วยการกีดขวาง (lock-downs) ผู้ประท้วงจะขัดขวางหรือ 
กีดกันกิจกรรมของผู้ถูกประท้วงไม่ไห้ดําเนินงานต่อไปได้ รวมถึงการวางวัตถุส่ิงของเพื่อขัดขวาง
การสลายการชุมนุม 
      -  การแกล้งตาย (die-ins) เป็นความแสดงการตายโดยแกล้งนอนเป็นศพ 
เพ่ือให้ได้รับความสนใจ 
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    -  การแต่งเพลงประท้วง (protest song) โดยแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในเรื่องที่ 
เรียกร้อง ได้รับความนิยมในสังคม เช่นเพลงเรียกร้องหรือเพลงปลุกใจ เป็นต้น 

๔.๓  การจลาจล เป็นรูปแบบหน่ึงของการก่อความไม่สงบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ทรัพย์สินหรือประชาชน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการปรากฏตัวออกมาทันใดของกลุ่มคนที่ไม่มีการจัด
ระเบียบและหุนหันพลันแล่นที่จะใช้ความรุนแรง ถึงแม้ว่าอาจมีคนหรือกลุ่มคนพยายามที่จะนํา
หรือควบคุมการจลาจล แต่ส่วนใหญ่แล้วการจลาจลมักไร้ระเบียบเป็นธรรมดาและแสดง
พฤติกรรมฝูง 
       การจลาจลมักเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาจากการได้รบัความเดือดร้อนหรือการ
แสดงความไม่เห็นด้วย ในประวัติศาสตร์ การจลาจลเกิดข้ึนเน่ืองจากได้ความขัดแย้งทาง
การเมือง คณุภาพชีวิต รฐับาล การกดข่ี ภาษีหรือการเกณฑ์ทหาร ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
เช้ือชาติ หรือความขัดแย้งทางศาสนา หรือความไม่พอใจกับช่องทางของกฎหมายผ่านการแสดง
ความคับข้องใจ 

     การจลาจลมักเกี่ยวข้องกับการทําลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน ทรัพย์สิน 
ที่ตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสาเหตุของการจลาจลและการโน้มเอียง
ทางความคิด เป้าหมายสามารถรวมไปถึงร้านค้า รถยนต์ ร้านอาหาร สถาบันของรัฐหรือ
ส่ิงก่อสร้างทางศาสนา  

 ผลกระทบสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุมต่อการจัดการกระบวนการ ได้แก่ 
-  ทําลายทรัพย์สินของบุคคลและของทางราชการ 
-  ทําลายอาคารสถานที่และส่ิงปลูกสร้างของทางราชการ 

                  -  ไม่สามารถจัดการประชุม  สัมมนา  และการดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ   
ของเจ้าหน้าท่ี สมาชิกรัฐสภา  และประชาชนได้ 

-  ทําให้เจ้าหน้าท่ี  สมาชิกรัฐสภา และประชาชนท่ัวไปอาจได้รับผลกระทบได้รับ 
บาดเจ็บและอาจเสียชีวิตได้ 

                  -  มีผลกระทบถึงการจราจรโดยรอบ ทําให้การเดินทางมาร่วมประชุมของสมาชิก
รัฐสภา  และการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ติดขัด หรือไมส่ามารถเดินทางได้ 

๕)  วัตถุระเบิด หรือ วตัถุท่ีต้องสงสัย  วัตถุระเบิดหมายถึงวัตถุทางเคมี ที่มี 
ความสามารถในการลุกไหม้และปลดปล่อยแก๊สปริมาณมากออกมาโดยฉับพลัน วัตถุระเบิด
สามารถจําแนกได้หลายประเภท เช่นโดยส่วนประกอบ (สารประกอบ) , อํานาจของการระเบิด 
, วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น 

จําแนกตามลักษณะได้ ๔ ชนดิ คือ 
๑. ชนิดของแข็ง เช่น TNT. และ Ted triton 
๒. ชนิดของเหลว เช่น ไนโตรกรีเซอรีน และ เคมีจําพวก

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
๓. ชนิดผง ได้แก่ ไดนาไมท์, PETN. และ แอมโมเนียมไนเตรท 
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๔. ชนิดวัสดุผสม ได้แก่ Composition C-๒, C-๓ และ C-๔ และดินระเบิด 
Tatting 

       โดยจําแนกตามอํานาจของการระเบิดได้ ดังนี้ 
     ๑.  ระเบิดอํานาจตํ่า Low - Explosive โดยท่ัวไปแล้วปฏิกิริยาการระเบิด
วัตถุระเบิดประเภทนี้ จะเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเรว็ (deflagration) ทําให้เกดิความร้อนและ
ความดันก๊าซ โดยท่ีคล่ืนกระแทก (shock wave) ทีเ่กิดจากการระเบิด มีความเร็วในการแล่น
ผ่านตัววัตถุระเบิดเอง น้อยกว่า ๑๐๐๐ เมตรต่อวนิาท่ี วัตถุระเบิดที่จัดอยู่ในประเภทน้ี ได้แก่ 
ดินปืน 
     ๒.  ระเบิดอํานาจสูง high - Explosive โดยท่ัวไปแล้วปฏิกิริยาการระเบิด
วัตถุระเบิดประเภทนี้ จะเป็นการสลายตัวรวดเรว็ของสารระเบิด (detonation) ทําให้เกิด
พลังงานท่ีเกิดความดันก๊าซ และคล่ืนกระแทก (shock wave) ที่สูงมาก โดยท่ีคล่ืนกระแทก 
(shock wave) มีความเรว็ในการแล่นผ่านตัววัตถุระเบิดเอง มากกว่า ๑๐๐๐ เมตรต่อวนิาท่ี 
วัตถุระเบิดท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี ได้แก่ TNT , P.E.T.N. , Dynamite , RDX 

            จาํแนกตามอาํนาจทําลายได้ ๕ ประเภท ดังนี้ 
    ๑.  ประเภทแตกหัก ได้แก่ TNT. Dynamite และ Ted triton ดินระเบิดชนิด

นี้เมื่อระเบิด ไม่มีกล่ิน และไม่มีเขม่าควัน อํานาจระเบิดจะมีแรงกดดันสูง สามารถทําลายทุกส่ิง
ทุกอย่างในรศัมีทําลายให้แตกป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ยกเว้น Dynamite วัสดุที่ถูกทําลายด้วย
ดินระเบิดชนิดนี้จะแตกหักเป็นชิ้นใหญ่ ๆ 

    ๒.  ประเภทตัด ได้แก่ Composition C-๒, C-๓ และ C-๔ ลักษณะเป็นผง
ผสมกับเรซ่ินเหลวจึงมีลักษณะนิ่ม อ่อนตัว สามารถบิและป้ันได้ เมื่อเกิดระเบิดไม่มีกล่ินและ
เขม่าควัน อํานาจระเบิดมีความร้อนสูง สามารถละลายตัดโลหะได้ในพริบตา แต่จะมีอํานาจ
ทําลายเป็นบริเวณไม่กว้างมากนัก จึงนยิมนําไปใช้ในสถานท่ีคับแคบ เป็นดินระเบิดที่สามารถ
นําไปใช้งานใต้น้ําได้ดี 

    ๓.  ประเภทเจาะ ได้แก่ ดินระเบิดโพรง และ แอมโมเนียมไนเตรท ดินระเบิด
ชนิดนี้เมื่อระเบิด จะมีกล่ินรุนแรง และมีเขม่าควันสีดําจับบริเวณที่เกิดระเบิด โดยเฉพาะระเบิด
แอมโมเนียมไนเตรทนั้น วสัดุหลักมาจากปุ๋ยเคมีผสมกับแอมโมเนียม หรือน้ํามนัดีเซล ในสถานที่
เกิดระเบิด จึงมีกล่ินฉุนเฉียวของแอมโมเนีย หรือกล่ินของน้ํามันดีเซลอยู่ด้วย อํานาจแรงระเบิด
ส่วนใหญ่ของดินระเบิดชนิดเจาะสามารถบังคับทิศทางได้ด้วย บรรจุภณัฑ์ที่ห่อหุ้ม และแรง
ระเบิดส่วนใหญ่หากวางไว้โดยไม่กําหนดทิศทาง จะเจาะลงพื้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงทําให้เกิด
หลุมระเบิด ณ บริเวณจุดท่ีระเบิดข้ึนเสมอ และสังเกตจากสถานท่ีถูกวางระเบิด วัสดุที่ถูก
ทําลายจะแตกหักเป็นชิ้นใหญ่ ๆ ดังนั้นจึงนิยมนําไปใช้ในกิจการโรงโม่หิน เนื่องจากระเบิดแล้ว
จะได้หินก้อนใหญ่มาเข้าเครื่องบด หากใช้ TNT หินก็จะถูกระเบิดแตกป่นเป็นฝุ่นเสียส่วนใหญ่ 
ส่วนดินระเบิดโพรง หรือ เชจชาร์ฟ เป็นดินระเบิดประเภทเจาะทีใ่ห้ความร้อนสูงมากสามารถ
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ละลายโลหะ หรือคอนกรตีหนา ๆ ให้ทะลุเป็นช่องได้ในพริบตา จึงนิยมใช้เป็นดินระเบิดนําใน
หัวรบของจรวดต่อสู้รถถัง และใช้ในงานขุดเจาะบ่อหรืออุโมงค์เป็นส่วนใหญ่ 

๔. ประเภทนํา ได้แก่ PETN. หรือ ฝักแคระเบิด ลักษณะเป็นสายเส้นยาว 
เหมือนสายไฟกลม ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียวมะกอกคล้ายสายชนวนดินดํา 
ต่างกันที่วัตถุระเบิดท่ีบรรจุจะเป็นผงสีขาวผสมเรซ่ินเหลว สามารถนําไปใชง้านใต้น้ําได้ โดย
ปกติ PETN. จะถูกนําไปใช้ต่อพ่วงกับดินระเบิดชนิดอ่ืน เพ่ือให้สามารถวางระเบิดพร้อมกันได้
หลาย ๆ จุดโดยการใช้เครือ่งจุดระเบิด และเช้ือประทุเพียงชุดเดียว นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการ
ตัดต้นไม้ หรือตัดเหล็กโดยการพันรอบแล้วจุดระเบิด 

๕. บังกะโลตอร์ปิโด เป็นดินระเบิด Composition C-๔ บรรจุในท่ออะลูมิเนียม 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ นิว้ ยาวท่อนละ ๑ เมตร มีข้อต่อสามารถนํามาต่อกันเป็นท่อนยาว
ได้ตามต้องการ บังกะโล ตอร์ปิโด นิยมใช้วางและจุดระเบิดเพ่ือเปิดทางที่เป็นละเมาะหนาทึบ แรง
ระเบิดของบังกะโลตอร์ปิโด สามารถทําลายทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ใต้ผิวดินได้ทุกชนิด นิยมใช้เจาะ
ช่องทาง และทําลายทุ่นระเบิดท่ีฝังอยู่ใต้ผิวดิน 

            วตัถุระเบิดชนดิแสวงเครื่อง หมายถึงการประกอบวตัถุระเบิดเพ่ือใช้งานจาก
วัสดุที่หาได้ใกล้ตัว วัตถุระเบิดแสวงเคร่ืองจึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งไม่มีตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์ใด ๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัตถุระเบิดอีกด้วย วัสดุท่ีใชบ้รรจแุละห่อหุ้มวัตถุระเบิด
แสวงเครื่อง ส่วนใหญ่ที่นยิมใช้กัน มีดังนี้ 

     ๑.  ประเภทกระป๋อง ได้แก่ กระป๋องนมผง กระป๋องน้ําอัดลม กระป๋องใบชา 
ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่พอจะใส่วัตถุระเบิด พร้อมทั้งเครือ่งจุดและสะเก็ดระเบิดได้ 

     ๒.  ประเภทหีบห่อ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนีบ กล่องพัสดุ 
     ๓.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่นท่อประปา ท่อเอสล่อน 
     ๔.  ประเภทห่อหุ้ม เชน่ใส่ในถุงพลาสติกแล้วพันด้วยเทปกาวให้แน่น 
     ๕.  ประเภทวัสดุท้องถ่ิน เช่น กระบอกไมไ้ผ่ กระติบข้าวเหนียว หม้อหุงข้าว  

ถังใส่น้ํา ฯลฯ 
หมายเหตุ  ดินระเบิดทุกชนิด หากไม่ได้ประกอบไว้กับเชื้อประทุ จะไม่มีอันตรายใด ๆ สามารถ
เคล่ือนย้ายได้ หรือจะนําไปจุดไฟ ก่อจะได้เปลวไฟสว่างสีขาวนวล สามารถนําไปหุงต้มได้เป็น
อย่างดี 

ผลกระทบการวางระเบิด หรือ วัตถุท่ีต้องสงสัยต่อการจัดการกระบวนการ ได้แก่ 
                 -   ทําลายอาคารสถานที่  ส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สินของทางราชการ 

 -    ทําอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และอาจถึงทําลายชีวิตบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                 -    อาจทําลายระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    -    ไม่สามารถจัดการประชุม  สัมมนาและการดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ   
ของเจ้าหน้าท่ี สมาชิกรัฐสภา  และประชาชนได้ 
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๖)  กรณีไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง  ไฟฟ้ามีความจําเป็นกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการทํางาน โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันอุปกรณ์สํานักงาน ระบบแสงสว่าง ระบบอํานวยความ
สะดวก ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือ ไฟฟ้า
ขัดข้อง ยอ่มส่งผลกระทบต่อกระบวนการนิติบัญญัติรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้วย   

       ผลกระทบกรณีไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง ต่อการจัดการกระบวนการ ได้แก่ 
  -   ทําอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และอาจถึงทําลายชีวิตบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

                 -   อาจทําลายระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    -    ไม่สามารถจัดการประชุม สัมมนา และการดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ   

ของเจ้าหน้าท่ี สมาชิกรัฐสภา และประชาชนได้ 
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การกําหนดแผนและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในส่วนของอาคารรัฐสภา ๒ 
๑. แผนสํารองฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย  
    การดําเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารรัฐสภา ๒ แบ่งเป็น ๓ ข้ันตอน  
      ๑)  แผนเตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
      ๒)  แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
      ๓)  แผนอพยพเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           ๑) แผนเตรียมการป้องกันเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยดังนี้ 
                ๑.๑)  การตรวจตรา ตรวจสอบภายในอาคารรัฐสภา ๒ 
                         -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาอยู่เวรประจําวัน ทําการสํารวจตรวจตรา 
และตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องตามช้ันต่างๆภายใน
อาคารรัฐสภา ๒ ที่จะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ 
                         -  สํารวจตรวจตราและตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยของอาคารรัฐสภา 
๒ รวมทั้งเครื่องตรวจจับควัน (smoke detector) ถังดับเพลิง เส้นทางอพยพหนีไฟหรือหากพบ
บริเวณใดเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบทําการแก้ไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจ
ตราเป็นพิเศษ 
                         -  ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
รวมถึงการซ่อมบํารุงและการตรวจตราป๊ัมน้ํา สายท่อน้ํา และถังดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
อาคารรัฐสภา ๒ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการ
ดับเพลิงตามปริมาตรที่กําหนดและเปล่ียนนํ้ายาตามวาระและอายุของน้ํายาเคมีนั้น และต้อง
ติดต้ังในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีส่ิงกีดขวาง 
                         -  จัดทําป้ายส่ือความหมายปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ต้องมีป้ายสัญญาณ
บอกทางที่เห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความเตือน ห้ามมิให้ใช้ลิฟต์ขณะเกิด
เพลิงไหม้ ทางเข้า-ออกเป็นต้น 
                         -  จัดทําแผนผังการติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร
หน่วยงาน ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร หรือห้องเวรรักษาการณ์ตํารวจรัฐสภา หรือสถานี
ตํารวจในพ้ืนที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยทําป้ายติดให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 
                ๑.๒)  การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการวางแนวทางการปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส่วนต่างๆได้มีความรู้ ความ
เข้าใจตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสําคัญของหน่วยงานของตน ในการเตรียมความพร้อม
เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลางได้
กําหนดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ดังนี้ 



๑๕ 
 

                         ก.  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย ๓ ส่วน 
                              -  เจ้าหน้าที่จัดการฝึกซ้อม (Exercise Management Staff :EMS ) 
หมายถึง คณะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาซ่ึงรับผิดชอบการเตรียมการจัดและบริหารการฝึกซ้อมมี
หน้าที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการฝึกซ้อมทั้งหมด 
                              -  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ( Exercise Body :EB ) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
อาจจะมาจากหน่วยงานเดียวกัน หรือมาจากหลายหน่วยงาน 
                              -   คณะผู้ประเมินผล ( Evaluation Team )  
                         ข. กระบวนการจัดการฝึกซ้อม แบ่งออกเป็น  ๓ ระยะดังนี้ 
                              -  ระยะท่ี ๑ การวางแผนและการเตรียมการฝึกซ้อม เพ่ือกําหนด
ขอบเขต วัตถุประสงค์ ภาพรวมของการฝึกซ้อม รูปแบบการฝึกซ้อม ผู้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม 
รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจของหน่วยหน้าที่ของบุคคล 
                              -  ระยะท่ี ๒ การจัดและการบริหารการฝึกซ้อม เป็นการกํากับติดตาม
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความปลอดภัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 
                              -  ระยะท่ี ๓ กิจกรรมภายหลังการฝึกซ้อมได้แก่การรายงานผลการ
ฝึกซ้อม การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม เพ่ือสะท้อนความสําเร็จ อุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การฝึกซ้อมอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งข้ึน 
                ๑.๓)  การรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการป้องกันอัคคีภัย โดยเน้นความสําคัญ
ของการป้องกันและการรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสํานึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้เกิดข้ึนใน
ทุกระดับของข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยดําเนินการดังนี้ 
                        -  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น กําหนด
ผู้นําในการอพยพหนีไฟ กําหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน กําหนดผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สินในพ้ืนที่ 
กําหนดผู้มีหน้าที่ดับเพลิง กําหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายเม่ืออพยพหนีไฟ กําหนดผู้
มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมกําชับให้ข้าราชการ และลูกจ้างติดบัตรแสดงตนเข้า-
ออกขณะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติต่อราชการต้องขอแลกบัตรอนุญาตชั่วคราว 
เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ   
                        -  การแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของแต่ละ
สํานักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทุกสํานักต้องติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองโดย
ให้รายงานผลดําเนินการทุก ๓ เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน 
                        -  การรณรงค์ให้สมาชิกรัฐสภาผู้บริหารข้าราชการ พนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคนมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยการท่ีให้ทุกคนติดตามข่าวสารข้อมูล เหตุที่อาจจะเกิดไฟไหม้รวมถึงผู้ที่จะทําการ
ลอบวางเพลิง 



๑๖ 
 

                ๑.๔)  การอบรม  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการดับเพลิงเบ้ืองต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ประเภทต่างๆการดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบตําแหน่งที่ต้ังเมนสวิทซ์ (คัท
เอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ต้ังของถังดับเพลิงบริเวณ
ใกล้เคียง และจุดตัดกระแสไฟฟ้า ( คัทเอาท์) ภายในและภายนอกอาคารรัฐสภา ๒ และพร้อมที่
จะตัดไฟฟ้าได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ึนทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบ้ืองต้นรวมถึงลักษณะของ
เช้ือเพลิงท่ีทําให้เกิดเพลิงไหม้ในกรณี ดังนี้ 
                       ก.  ลักษณะเชื้อเพลิง  เชื้อเพลิงที่ทําให้เกิดการลุกไหม้มาจากสารเคมี 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือสารอนินทรียเ์คมี  และอินทรีย์เคม ี

  -  สารอนินทรีย์เคมี เป็นสารที่เป็นพวกแร่ธาตุที่ไมไ่ด้เกิดจากส่ิงมีชีวิด  
และไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน เชน่ โปตัสเซียมไนเตรท โซเดียม กรดต่างๆ เป็นต้น 
     -  สารอินทรีย์เคมี เป็นสารที่มาจากส่ิงที่มีชีวิต มีส่วนประกอบของธาตุ 
คาร์บอน เชน่ น้ํามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  
โดยแบ่งลักษณะได้ดังนี้ 
                               -  เพลิงธรรมดา ได้แก่เพลิงที่ ลุกไหม้จากวัตถุธรรมดา เช่นไม้ 
กระดาษ ผ้า เป็นต้น 
                               -  เพลิงน้ํามัน ได้แก่เพลิงที่ ลุกจากวัตถุไวไฟต่างๆเช่น น้ํามัน
เช้ือเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันผสมสี น้ํามันชักเงา น้ํามันที่สกัดจากพืช เป็นต้น 
                               -  เพลิงจากไฟฟ้า ได้แก่ เพลิงที่ เกิดจากกระแสไฟฟ้า ซ่ึงอาจ
เนื่องจากการลัดวงจร หรือการคับคั่งของกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดที่ไม่ได้ขนาด 
                               -  เพลิงวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา ได้แก่เพลิงที่เกิดจากการลุก
ไหม้จากการระเบิดของดินระเบิดหรือกระสุนดินดําอันเน่ืองจากได้รับความร้อนสูงผิดปกติหรือ
เกิดการเส่ือมคุณภาพของวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา 
                               -  เพลิงวัตถุเคมี ได้แก่เพลิงที่ เกิดจากการลุกไหม้ของวัตถุเคมี
บางอย่าง เช่น ฟอสฟอรัส กรดกํามะถันอย่างแก่ ไนโตรเซลลูโลส และแคลเซียมคาร์ไบ เป็นต้น 
                         ข.  การดับเพลิง  แบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้ 
                               -  เพลิงธรรมดา โดยปกติสามารถ ใช้น้ํา ทราย หรือเครื่องมือ
ดับเพลิงทุกชนิดทําการดับได้ 
                               -  เพลิงน้ํามัน โดยปกติใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเป็นฟอง เพ่ือปกคลุม
บริเวณเพลิงนั้นมิให้มี ก๊าซออกซิเจน เข้าไปช่วยให้ไฟติดได้ และต้องระมัดระวังไม่ให้น้ํามัน
ธรรมดาฉีดหรือสาดลงไปในบริเวณต้นเพลิงเป็นอันขาด เพราะจะทําให้น้ํามันที่ติดไฟกระจายตัว
ออกเกิดการลุกไหม้ยิ่งข้ึน เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ํายาเคมี
ชนิดเป็นฟองหรือดินทราย 



๑๗ 
 

                               -  เพลิงไฟฟ้า การปฏิบัติในชั้นแรกจะต้องรีบปิดสวิทช์ตัดตอนมิให้
กระแสไฟฟ้าผ่านในบริเวณนั้นทันที ส่วนไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจากสาเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใน
ภายหลังนั้นให้ใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง ทําการดับเพลิงเช่นเดียวกับเพลิงธรรมดา 
                               -  เพลิงวัตถุระเบิดกระสุนดินดํา เม่ือเกิดการระเบิดข้ึนในสถานท่ี
เก็บวัตถุระเบิด หรือกระสุนดินดําย่อมจะเกิดการเผาไหม้ข้ึนในสถานท่ีเก็บนั้น ๆและเพลิง
ลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง การดับเพลิงซ่ึงเกิดจากการระเบิดของวัตถุระเบิดหรือกระสุนดิน
ดํานี้คงใช้น้ําหรือดินทรายทําการเช่นเดียวกับเพลิงธรรมดา ข้อที่ควรระมัดระวังก็คือเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงจะต้องอาศัยฉากกําบังท่ีมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันชิ้นระเบิดนั้นๆได้ไปทําการ
ดับเพลิงมิให้ลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง 
           ๒)  แผนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารรัฐสภา ๒  
                 ก. การดับเพลิงของเจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาในวันราชการ  
                      กรณีควบคุมเพลิงได้ (แผนท่ี ๑) 
                       -  เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาได้รับแจ้งหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้รีบไปท่ี
เกิดเหตุพร้อมกับถังดับเพลิงเม่ือทําการดับเพลิงได้แล้วให้เฝ้าระวังจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าจะไม่มี
เพลิงลุกไหม้อีกพร้อมท้ังรายงานทางวิทยุส่ือสารช่อง ว.๓๔ ให้หัวหน้าเวรทราบถึงสถานการณ์
โดยเร็ว 
                       -  กรณีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดต้ังไว้กองรักษาการณ์วุฒิสภาจับ
เหตุเพลิงไหม้โดยมีสัญญาณไฟที่ตู้ควบคุม แสดงขึ้นท่ีชั้นใดของอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
รัฐสภาท่ีอยู่เวรประจํากองรักษาการณ์ทําการตรวจสอบเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชั้นใดของ
อาคารเมื่อพบให้ทําการดับเพลิงเมื่อทําการดับเพลิงได้แล้วให้เฝ้าระวังจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าจะไม่
มีเพลิงลุกไหม้อีกพร้อมแจ้งวิทยุส่ือสารช่อง ว.๓๔ ให้หัวหน้าเวรทราบโดยเร็ว 
                       -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรประจําจุด
ให้ใช้แผนท่ี ๑โดยปรับวิทยุส่ือสารไปใช้ช่อง ว.๓๔ ในการติดต่อส่ือสาร 
                       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรประจําจุดประตูทางเข้า-ออกชั้นท่ี ๑
จํานวน ๒ นาย พร้อมถังดับเพลิงเพ่ือช่วยดับเพลิง ณ จุดที่เกิดเหตุโดยให้หัวหน้าเวรประเมิน
สถานการณ์ และส่ังการในการควบคุมการดับเพลิงพร้อมทั้งทํารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับชั้นต่อไป 
                       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรประจําชั้นใต้ดินประสานกับเจ้าหน้าที่
ช่างไฟฟ้าด้วยความรวดเร็วเพ่ือเตรียมพร้อมในการปิดสวิทช์ตัดกระแสไฟฟ้า และไปประจําที่
ห้องควบคุมสัญญาณฉุกเฉิน ชั้นที่ ๑ 
                       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรประจําชั้น ๑ ที่เหลือ ให้อํานวยความ
สะดวกบุคคลในการเข้า - ออกประตูชั้นที่ ๑ พร้อมท้ังตรวจสอบบริเวณชั้นที่ ๑ มีการประชุม 
สัมมนา หรือมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอยู่ในห้องหรือไม่ 
                           



๑๘ 
 

                       -  ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรประจําชั้นที่ ๒ ทําการตรวจสอบ
บริเวณช้ันที่ ๒ มีการประชุม สัมมนาหรือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หรือไม่พร้อมแจ้งทางวิทยุ
ส่ือสารให้หัวหน้าเวรทราบ 
                       -  ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรประจําชั้นที่ ๓ ทําการตรวจสอบ
บริเวณชั้นที่ ๓ มีการประชุม สัมมนา หรือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องหรือไม่ พร้อมแจ้ง
ทางวิทยุส่ือสารให้หัวหน้าเวรทราบ 
                       -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามอารักขาประธานวุฒิสภา 
และรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ทั้งเลขาธิการวุฒิสภาให้ติดตามสถานการณ์การ
เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วรายงานสถานการณ์ให้ทราบ 
                       -  เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วให้หัวหน้าเวรทําบันทึกหลักฐานพยานที่
เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเกิดเพลิงไหม้พร้อมท้ัง
ตรวจสอบความเสียหายท้ังหมดจากการเกิดเพลิงไหม้และทําบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลําดับชั้นต่อไป 
                     กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้  
                       -  เมื่อหัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ แจ้งทางวิทยุ
ส่ือสารช่อง ว.๓๔ ว่าขณะนี้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้อพยพเคลื่อนย้ายบุคคลออกนอก
อาคารรัฐสภา ๒ โดยรวดเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามช้ันต่างๆภายใน
อาคารรัฐสภา ๒ ให้แจ้งบุคคลที่อยู่ตามห้องต่างๆทําการอพยพเคล่ือนย้ายออกนอกอาคาร
รัฐสภา ๒ โดยรวดเร็ว 
                       -  เมื่อหัวหน้าเวรประจําวัน หรือผู้ควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้แจ้งว่าไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรประจํากองรักษาการณ์วุฒิสภา
ประกาศแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางเครื่องขยายเสียงโดยประกาศซํ้า ๒ ครั้งเป็นระยะๆ 
                       -  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามอารักขาประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ และคนท่ี ๒ เลขาธิการวุฒิสภา เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าเวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ประจําวันหรือผู้ควบคุมสถานการณ์การดับเพลิงว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงานท่าน
ทราบโดยด่วนพร้อมท้ังเชิญท่านอพยพออกนอกพื้นที่ตัวอาคารรัฐสภา ๒ เจ้าหน้าที่ตํารวจ
รัฐสภาท่ีพาอพยพหนีไฟต้องประสาน ว.๓๔ กับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีปฏิบัติหน้าที่ชั้นที่ ๒ 
และชั้นที่ ๑ เพ่ือขอคําแนะนําเส้นทางที่ปลอดภัยพร้อมท้ังช่วยอํานวยสะดวกเส้นทางอพยพหนี
ไฟ  
                       -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือขอกําลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

 

                       แจ้งเหตุเพลิงไหม้                        ๑๙๙ 
 
                       หน่วยกู้ชีพ นเรนทร                     ๑๖๖๙ 
 
                       สถานีดับเพลิงเขตดุสิต                  โทร. ๐๒-๒๔๑-๔๐๖๓ 
 
                       สถานีดับเพลิงเขตบางซ่อน            โทร. ๐๒-๕๘๗-๑๒๐๑ 
 
                       สถานีดับเพลิงเขตบางโพ               โทร. ๐๒-๕๘๕-๗๒๑๙ 
 
                       สถานีดับเพลิงเขตสามเสน             โทร. ๐๒-๒๔๑-๒๓๙๑-๔ 
 

                                         
                       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรประตูทางเข้า - ออกชั้นใต้ดินแจ้ง
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าปิดสวิทช์ตัดกระแสไฟฟ้า 
                       -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ เพลิงไหม้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นดังนี้ 
                       -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งศูนย์วิทยุอู่ทองให้
ทราบเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เพ่ือจะประสานงานอํานวยความสะดวกในการเข้า-ออกรถดับเพลิง
ของสถานีดับเพลิงท่ีจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง 
                       -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาประจําทุกชั้นจะต้องตรวจตรา ภายในชั้นว่ามีผู้
หลงเหลือภายในช้ันนั้นๆและในลิฟท์โดยสารพร้อมรายงานหัวหน้าเวรให้ทราบ 
                       -  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวร ประจําชั้นท่ี๑ จํานวน ๒ นายท่ีมา
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไปท่ีตู้ดับเพลิงของช้ันที่เกิดเหตุเพ่ือนําสายฉีดน้ําไปทําการดับเพลิงโดย
หัวหน้าเวรประจําวันคอยควบคุมการดับเพลิงส่ังตัดกระแสไฟฟ้า 
                       -  ทําการควบคุมเพลิงไหม้ให้อยู่ในขอบเขตจํากัด 



๒๐ 
 

                       -  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา บริเวณช้ัน๑ ให้อยู่บริเวณทางเข้า เพ่ือป้องกันมิ
ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต และอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจรหน้าอาคารรัฐสภา ๒ โดยประสานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาประจําชั้นต่างๆเม่ืออพยพเคล่ือนย้ายบุคคลมา
ที่จุดรวมพลเรียบร้อยแล้วให้ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่บริเวณทางเข้า-ออก และลานจอดรถด้านหน้า
อาคารรัฐสภา ๒  
                       -  เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับช่วง
ต่อในการดับเพลิงและให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ดับเพลิงให้คําแนะนําใน
เรื่องต่างๆของตัวอาคารกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาถอนกําลัง เพ่ือไป
รวมพล ณ ลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ และมีการตรวจสอบกําลังพล 
 -  เมื่อเพลิงสงบลงให้หัวหน้าเวรประจําวันทําบันทึกรายงานของการเกิด
เพลิงไหม้และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆท่ีเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้สํารวจความ
เสียหายแล้วรายงานเบ้ืองต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลําดับชั้นต่อไป 
 
  การระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาในวันหยุดราชการและในเวลา
กลางคืน 
                      กรณีควบคุมเพลิงได้ 
                -  เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาได้รับแจ้งหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้ทําการ
ดับเพลิงในเบ้ืองต้นพร้อมรายงานทางวิทยุส่ือสารให้หัวหน้าเวรทราบถึงสถานการณ์ 
                -  เจ้าหน้าที่ ตํารวจรัฐสภาท่ีพักเวรทุกคน พร้อมถังดับเพลิงรีบไปช่วย
ดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุโดยหัวหน้าเวรประเมินสถานการณ์และควบคุมการดับเพลิง และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในทันที 
                      กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ 
                -  หัวหน้าเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ สถานี
ดับเพลิงท่ีใกล้เคียง (ตามหมายเลขโทรศัพท์ในตารางข้างต้น)  
 -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาท่ีพักเวรๆจะต้องรีบข้ึนไปตรวจสอบว่าตามช้ัน
ต่างๆภายในอาคารรัฐสภา ๒ ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ถ้ามีให้อพยพเคล่ือนย้ายคน
ออกมานอกพ้ืนที่โดยด่วน 

                        -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นดังนี้ 
 -  หัวหน้าเวรแจ้งศูนย์วิทยุอู่ทองให้ทราบเพ่ือประสานงานอํานวยความ
สะดวกในการเข้า-ออกของรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง 



๒๑ 
 

               -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรฐัสภาท่ีอยู่ บริเวณชั้น๑ ให้อยู่บริเวณทางเข้า เพ่ือ
ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต และ
อํานวยความสะดวกด้านการจราจรหนา้อาคารรฐัสภา ๒ โดยประสานกับบุคคลและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
               -  เมื่อเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับช่วง
ต่อและให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมเพลิงชี้แจงแผนผังของอาคารและรายลพเอียด
ต่างๆให้เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงทราบพร้อมส่ังเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาถอนกําลังออก เพ่ือไปรวมพล 
ณ ลานจอดรถด้านอาคารรัฐสภา ๒ 

               -  เมื่อเพลิงสงบลงให้หัวหน้าเวรสํารวจความเสียหายแล้วรายงานเบ้ืองต้น
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ต่อไป 
        ๓)  แผนการอพยพหนีไฟ ออกจากอาคารรัฐสภา ๒ 

                -  เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมในการดับเพลิง ว่าไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรตามช้ันต่างๆให้แจ้งบุคคลท่ีกําลัง
ประชุมสัมมนาหรือข้าราชการที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องตามช้ันต่างๆให้ออกนอกพ้ืนที่ตัว
อาคารโดยด่วนและให้คําแนะนําห้ามมิให้ใช้ลิฟท์พร้อมทั้งชี้เส้นทางในการอพยพหนีไฟและให้ไป
ที่ จุดรวมพล หรือ จุดนัดพบ ที่หน้าอาคารรัฐสภา ๒ และห้ามบุคคลใดเข้าไปภายในอาคาร
รัฐสภา ๒ อีก 
                -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่ตามช้ันต่างๆเป็นผู้นําทางอพยพหรือชี้ทางหนีไฟ
ตามทางออกที่มีป้ายสัญญาณบอกทางไปที่จุดรวมพล หรือจุดนัดพบที่หน้าอาคารรัฐสภา ๒ 
ห้ามหนีข้ึนชั้นข้างบนอาคารและไม่ควรผ่านด้านท่ีเกิดเพลิงไหม้ หากมีกลุ่มควันให้คลานตํ่า
พร้อมทั้งหาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสําลักควันพิษ 
                -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่ตามชั้นต่างๆเม่ือนําทางอพยพมาท่ีจุดรวมพล หรือ 
จุดนัดพบแล้วให้ตรวจสอบยอดจํานวนบุคคลพร้อมทั้งรายงานต่อหัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้
ควบคุมเพลิงทราบ หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง จะได้ทําการค้นหา
เพ่ือช่วยชีวิตต่อไป 
                -  เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ควบคุมในการดับเพลิง ว่าไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรประจําทางเข้า-ออกชั้นใต้ดินแจ้งให้
พนักงานขับรถยนต์ทุกคนของกลุ่มงานยานพาหนะรวมถึงพนักงานขับรถยนต์ของผู้บริหาร ที่
จอดรถยนต์ในบริเวณด้านหน้าและรอบๆตัวอาคารรัฐสภา ๒ ทั้งหมดให้รีบนํารถยนต์ออกไป
จอดท่ีสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ทั้งหมด และห้ามนํารถยนต์ไปจอดกีดขวางเส้นทางเข้า - ออกของ
รถดับเพลิง 
                -  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่ดูแลการจราจรให้ดําเนินการปิดการจราจรบริเวณ
โดยรอบอาคารรัฐสภา ๒ และจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ ที่



๒๒ 
 

เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไปท่ีสวนสัตว์ดุสิตทั้งหมด และประสานขอเปิดประตูทางเข้า-ออกด้านถนน
ราชวิถีในการอํานวยสะดวกเส้นทางเข้า - ออกของรถดับเพลิง 
                -  หน่วยปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บ 
หรือหมดสติให้ริบนําส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 

 

ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานรกัษาความปลอดภัย นายเจนจัด  เพญ็จันทร์  โทร. ๐๘๑-๕๕๙๗๙๔๙ 

 

ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานอาคารสถานท่ี         นายเพิก  พึ่งแม้น        โทร. ๐๘๙-๒๐๙๐๘๗๒ 

 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ  โทร. ๐๘๙-๘๑๙๑๖๐๔ 

 

รองเลขาธิการวุฒิสภา                   นางนิภาพร  ศรีสวุรรณ         โทร. ๐๘๒-๓๔๒๗๗๘๘ 
 

หมายเหตุ 
๑. ในการปฏิบัติงานตามกรณีนี้การให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวขอให้เป็นหน้าท่ีของ

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
๒. หากสงสัยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องบุคคลสําคัญท่ีไม่มีลูกกุญแจสํารองให้รีบ

รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตเข้าไประงับเหตุ 
๓. เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาทุกคน และช่างกลุ่มงานอาคารสถานท่ีต้องถือว่าเป็น

หน้าท่ีหลักท่ีจะต้องปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
๔. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นต่างๆ ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาแจ้งหัวหน้าเวรเพื่อ

ขอกําลัง และทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออก
ภายนอกอาคารหรือบริเวณลานจอดรถท่ีใกล้เคียงโดยรวดเร็ว 

       ๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ   
       -  จัดชุดสํารวจความเสียหายหลังเพลิงสงบ เพ่ือฟ้ืนฟูเยียวยาตลอดจนสํารวจและ
บันทึกความสูญเสียทั้งหมดเพื่อการวางแผนบูรณะทั้ง อาคารสถานที่ เอกสาร การฟ้ืนฟูสภาวะ
จิตใจของบุคลากร ตลอดจนสํารวจพ้ืนที่ ที่สามารถใช้งานได้และพ้ืนที่เส่ียง 
       -  จัดชุดสํารวจเพ่ือเลือกสรร สถานท่ีทํางานสํารองสําหรับสมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการและบุคคลในวงงานสภาทั้งหมด โดยพิจารณาในด้านความเหมาะสมของอาคาร
สถานที่ ความคุ้มค่า การคมนาคม และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ โดยการเชิญทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดทําบันทึกรายงานถึงผู้บริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป ภายใน 
๓ วันทําการหลังเกิดเหตุ  



๒๓ 
 

       -  จัดชุดปฏิบัติการฟ้ืนฟูเยียวยาท้ังด้านอาคารสถานท่ี สภาวะจิตใจบุคลากร ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือดําเนินการเยียวยาต่อไป รวมถึงจัดชุดเคล่ือนย้ายกรณีต้องมีการย้ายเพ่ือ
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางานสํารองโดยดําเนินการให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใน ๕ วัน
ทําการหลังเกิดเหตุ 

        ระยะเวลาดําเนินการ   
              ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
                    กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
        วิธีการติดตามและรายงานผล 
                    ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและการซักซ้อมตามแผนและขั้นตอนเม่ือเกิด
เหตุการณ์ 
                    ๒)  รายงานผลการแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ 
 
 ๒.  แผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว 

การปฏิบัติเม่ือเกิดแผ่นดินไหว 
 ๑)  การเตรียมการป้องกันก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

        ๑.๑  เตรียมไฟฉาย  ถ่านไฟฉาย  และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในอาคารสํานักงาน  
และแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน     

   ๑.๒  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาศึกษาการปฐมพยาบาลขั้นต้นเพ่ือใช้ในยาม
ฉุกเฉินในกรณีมีผู้บาดเจ็บหรือหมดสติจากเหตุแผ่นดินไหว 

   ๑.๓  ควรทราบตําแหน่งวาล์วปิดถังแก๊ส ปิดน้ํา และตําแหน่งคัทเอาท์ไฟสําหรับ
ตัดกระแสไฟฟ้า  และควรแจ้งให้ทุกคนทราบวิธีการปิดวาล์วถังแก๊ส และยกคัทเอาท์ไฟฟ้า      
  ๑.๔  สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ให้ความร่วมมือ
ในการติดตามข่าวความเคลื่อนและสถานการณ์ ต่างๆ ของแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดข้ึน                  
  ๑.๕  ทดสอบและซักซ้อมแผนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว 

          ๑.๖  ติดต้ังระบบตรวจจับแรงส่ันสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณ
ทางเข้า-ออกชั้นใต้ดิน 

                        ๑.๗  อย่าวางของหนักไว้บนช้ันหรือที่สูงเหนือศีรษะเพราะเมื่อมีการส่ันไหว
ส่ิงของอาจตกลงมาเป็นอันตราย 

 ๒)  การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
                        ๒ .๑ เมื่อหัวหน้าเวรประจําวันได้รับแจ้งหรือรับรู้ ถึงการส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินไหวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรทุกจุดได้ทราบพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ



๒๔ 
 

รัฐสภาท่ีอยู่เวรประจําจุดรักษาการณ์วุฒิสภาประกาศทางเครื่องขยายเสียงโดยประกาศซํ้า ๒ 
ครั้งเป็น ระยะ    

๒.๒  หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ขอกําลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือดังนี้ 

 
 

        หน่วยกู้ชีพนเรนทร                          ๑๖๖๙ 
 
        คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล           ๐๒-๒๔๔-๓๑๘๘ – ๙ 
 
        โรงพยาบาลราชวิถี                          ๐๒-๒๔๖-๐๐๕๒ 
 
        โรงพยาบาลรามา                            ๐๒-๒๔๖-๐๐๒๔ 
 
        แจ้งในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้                 ๑๙๙ 
 

 
๒.๓  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรตามชั้นต่างให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

                          -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ   
และให้ความร่วมมือให้อยู่อย่างสงบ  ควบคุมสติ  อย่าต่ืนตกใจ  ถ้าอยู่ในอาคารสํานักงานก็ให้
อยู่ภายในอาคาร  อย่าวิ่งเข้า-ออกอาคาร  และให้ยืนอยู่ในส่วนของอาคารท่ีมีโครงสร้างแข็งแรง  
และควรอยู่ห่างจากหน้าต่างและประตูที่จะออกนอกอาคาร 

    -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําการปิดถังแก๊สเพ่ือป้องกันการระเบิดของ
แก๊ส  ปิดน้ํา  และแจ้งให้ช่างไฟฟ้าปิดสวิทช์ไฟฟ้าสําหรับตัดกระแสไฟฟ้า 

    -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้ามการ
ใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 

    -  หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหายและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓)  การปฏิบัติการแก้ไขหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
 ๓.๑  ยืนยันว่าพ้ืนที่ปลอดภัย 
 ๓.๒  พิจารณาปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ 
 ๓.๓  ชี้แจงผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   ๓.๔  ทําการค้นหาและช่วยชีวิตกรณีมคีนได้รับบาดเจ็บ  ให้ทําการปฐม

พยาบาลก่อน  หากพบวา่บาดเจ็บมากให้นาํส่งสถานพยาบาลต่อไป 
 ๓.๕  สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ 

                    ๓.๖  จัดคณะทํางานฟ้ืนฟูเยียวยาเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 



๒๕ 
 

 ๓.๗  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  แก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 ๓.๘  จัดสรรงบประมาณฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 
๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ กรณีอาคาร

สถานท่ีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง   
 ๔.๑  จัดชุดสํารวจเพ่ือเลือกสรร สถานท่ีทํางานสํารองสําหรับสมาชิกวุฒิสภา 

ข้าราชการและบุคคลในวงงานสภาท้ังหมด โดยพิจารณาในด้านความเหมาะสมของอาคาร
สถานท่ี ความคุ้มค่า การคมนาคม และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ โดยการเชิญทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
มาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดทําบันทึกรายงานถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป ภายใน ๓ วันทํา
การหลังเกิดเหตุ  
 จัดชุดเคล่ือนย้ายกรณีต้องมีการย้ายเพ่ือปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางาน 
สํารองโดยดําเนินการให้สามารถปฏบัิติงานต่อไปได้ภายใน ๕ วันทําการหลังเกิดเหตุ 
 
 ระยะเวลาดําเนินการ 

             ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

        กลุ่มงานอาคารสถานท่ี สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 วิธีการติดตามและรายงานผล 

           ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและข้ันตอนการซักซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
           ๒)  รายงานผลการแก้ไขการเกิดแผ่นดินไหวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

๓.  แผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย 
       ๑)  การดําเนินการป้องกันการเกิดอุทกภัยในบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ 

    ๑.๑  การเตรียมการป้องกันการเกิดอุทกภัยภายในบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ 
                          -  ตรวจสอบข้อมูลเรื่องน้ําท่วมท่ีเคยเกิดในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือคาดการณ์และ  

เตรียมตัวได้ถูก 
      -  วางแผนและตรวจสอบสถานที่และเส้นทางสําหรับการอพยพ 
      -  เตรียมอุปกรณ์ส่ือสาร สํารองแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไฟฉายพร้อมถ่าน 

                        -  เตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันอาคาร  เช่น  กระสอบทราย  แผ่นพลาสติก   
ไมแ้ผ่น  ตะปู  กาว  ซิลิโคน  

    -  นํายานพาหนะไปเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่น้ําไม่ท่วมถึง 
    -   ย้ายส่ิงของข้ึนที่สูง ส่วนของใช้ขนาดใหญ่หาอิฐหรือไม้หนุนให้สูงข้ึนจากพ้ืน 
    -  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สําหรบัเหตุฉุกเฉิน 
    -  เก็บของมีค่าไว้ในท่ีปลอดภัย  และบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้

เป็นหลักฐาน 



๒๖ 
 

      -  ให้คําแนะนํา และแจ้งสถานท่ีที่นัดพบเมื่อเกิดการพลัดหลง 
                   ๑.๒  การฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอุทกภัย เป็นการวางแนวทางการปฏิบัติการ

เตรียม ความพร้อมรองรับเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยภายในบริเวณอาคารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังให้ส่วนต่างๆได้มี
ความรู้ ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสําคัญของหน่วยงานของตนในการเตรียม
ความพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนโดยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงาน
กลางได้กําหนดการฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดอุทกภัย ไว้ดังนี้ 

 
    ก.  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย ๓ ส่วน 
          -  เจ้าหน้าท่ี จัดการฝึกซ้อม  (Exercise Management Staff :EMS ) 
หมายถึง คณะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาซ่ึงรับผิดชอบการเตรียมการจัดและบริหารการฝึกซ้อมมี
หน้าที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการฝึกซ้อมทั้งหมด 
                         -  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ( Exercise Body :EB ) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
อาจจะมาจากหน่วยงานเดียวกัน หรือมาจากหลายหน่วยงาน 
                         -  คณะผู้ประเมินผล ( Evaluation Team )  
                     ข.  กระบวนการจัดการฝึกซ้อม แบ่งออกเป็น  ๓ ระยะดังนี้ 
                           -  ระยะท่ี ๑  การวางแผนและการเตรียมการฝึกซ้อม เพ่ือกําหนด
ขอบเขต วัตถุประสงค์ ภาพรวมของการฝึกซ้อม รูปแบบการฝึกซ้อม ผู้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม 
รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจของหน่วยหน้าที่ของบุคคล 
                           -  ระยะท่ี ๒  การจัดและการบริหารการฝึกซ้อม เป็นการกํากับติดตาม
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความปลอดภัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 
                           -  ระยะท่ี ๓  กิจกรรมภายหลังการฝึกซ้อมได้แก่การรายงานผลการ
ฝึกซ้อม การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม เพ่ือสะท้อนความสําเร็จ อุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การฝึกซ้อมอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งข้ึน 

๑.๓  การอบรม  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัย และการ 
อพยพหนีน้ํา สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันน้ําท่วมเบ้ืองต้น วิธีใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆการดูแล
อุปกรณ์ภายในอาคารรวมถึงทราบตําแหน่งที่ต้ังเมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัด
กระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และจุดตัดกระแสไฟฟ้า (คัทเอาท์) ภายในและภายนอกอาคาร
รัฐสภา ๒ และพร้อมท่ีจะตัดไฟฟ้าได้เม่ือเกิดน้ําท่วมข้ึนทราบสัญญาณแจ้งเหตุน้ําท่วมและการ
รายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

๒)  การปฏิบัติการแก้ไขขณะเกิดเหตุอุทกภัย 
       ๒ .๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ ตํารวจรัฐสภาได้รับแจ้งการเกิดอุทกภัยให้รีบรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น    



๒๗ 
 

๒.๒  หัวหน้าเวรประจําวันแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีอยู่เวรทุกจุด ทราบเหตุน้ํา
ท่วมพร้อมทั้งแจ้งช่างไฟฟ้าทําการปิดสวิทช์เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้า  

                  ๒.๓  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ได้รับมอบหมายแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ขอกําลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยในการเคล่ือนยา้ยบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ 

๒.๔  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรให้ดําเนินการ ดังนี้ 
                         -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ  และ
ให้ความร่วมมือให้อยู่อย่างสงบ  ควบคุมสติ อย่าต่ืนตกใจ   

                         -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้ามออกไป
ภายนอกอาคาร 

   -  หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหายและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓)  การปฏบิัติการแก้ไขหลังเกิดเหตุ 

     ๓.๑  ยืนยันว่าพ้ืนที่ปลอดภัย 
     ๓.๒  พิจารณาปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ 
     ๓.๓  ชี้แจงผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

               ๓.๔ ทําการค้นหาและช่วยชีวิตกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ ให้ทําการปฐมพยาบาลก่อน  
หากพบว่าบาดเจ็บมากให้นําส่งสถานพยาบาลต่อไป 

     ๓.๕  สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ  
            ๓.๖  จัดชุดปฏิบัติการฟ้ีนฟูและเยียวยาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
              ๓.๗   ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

     ๓.๘  จัดสรรงบประมาณฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
     ๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ   
        ๔.๑  จัดชุดสํารวจเพ่ือเลือกสรร สถานท่ีทํางานสํารองสําหรับสมาชิกวุฒิสภา 

ข้าราชการและบุคคลในวงงานสภาท้ังหมด โดยพิจารณาในด้านความเหมาะสมของอาคาร
สถานท่ี ความคุ้มค่า การคมนาคม และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ โดยการเชิญทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
มาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดทําบันทึกรายงานถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป ภายใน ๓ วันทํา
การหลังเกิดเหตุ  

๔.๒  จัดชุดเคล่ือนย้ายกรณีต้องมีการย้ายเพ่ือปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางาน 
สํารองโดยดําเนินการให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใน ๕ วันทําการหลังเกิดเหตุ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
     ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
     กลุ่มงานอาคารสถานท่ี สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 



๒๘ 
 

วิธีการติดตามและรายงานผล 
     ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและข้ันตอนการซักซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
     ๒)  รายงานผลการแก้ไขการเกิดอุทกภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
๔.  แผนสํารองฉุกเฉินการจัดการสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม 
      ๑)  แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์ทางการเมือง/การชุมนุมในบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ 
             ๑.๑  การเตรียมการป้องกัน 

   -  หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการติดตามสถานการณ์ 
และตรวจสอบเง่ือนไข ประเด็นปัญหา ความเดือดร้อน ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน เพ่ือเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเหตุการณ์ตลอดเวลา 

   -  หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายวางแผนและตรวจสอบสถานที่
และเส้นทางสําหรับการหลบหลีกกลุ่มผู้ชุมนุม สําหรับ สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่อยู่ภายในบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ 

   -  ให้หัวหน้าเวรประจําวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิทยุส่ือสาร ยานพาหนะพร้อมท่ีจะอพยพ
ข้าราชการ สมาชิกรัฐสภาออกนอกพ้ืนที่รัฐสภา 

   -  ให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายช่างเพื่อทําการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเพื่อช่วยในการบันทึกพฤติกรรมและการกระทําต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมเพ่ือใช้ประกอบใน
การเป็นพยานหลักฐานการดําเนินคดีต่อไป                            

  -  ให้ ผู้ บั งคับ บัญชากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย จัดทํ าแผนผังการ
ติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย  หรือ
เบอร์โทรศัพท์ตํารวจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือขอกําลังสนับสนุน 

 
 
 



๒๙ 
 

     
    แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย                     ๑๙๑ 
 
    เหตุฉุกเฉินกองปราบปราม              ๑๑๙๕ 
 
    ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร                       ๐๒–๓๕๔-๘๒๒๒ 
 

                     หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล              ๔๐๑๐     
 
                     ศูนย์วิทยุ รามา                         ๐๒–๒๔๖-๐๙๙๙ 

 

 
          ๑.๒  การฝึกซ้อมป้องกันการเกิดสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม เป็นการ

วางแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์การเกิดการชุมนุม ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส่วนต่างๆได้มีความรู้ ความ
เข้าใจตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสําคัญของหน่วยงานของตน ในการเตรียมความพร้อม
เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนโดยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลางได้
กําหนดการฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม ประกอบด้วย ๓ 
ส่วน 

  ก. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการฝึกซ้อมการเกิดสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนมุ 
                           -  เจ้าหน้าที่ จัดการฝึกซ้อม (Exercise Management Staff :EMS ) 
หมายถึง คณะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาซ่ึงรับผิดชอบการเตรียมการจัดและบริหารการฝึกซ้อมมี
หน้าที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการฝึกซ้อมทั้งหมด 
                           -  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ( Exercise Body :EB ) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
อาจจะมาจากหน่วยงานเดียวกัน หรือมาจากหลายหน่วยงาน 
                           -  คณะผู้ประเมินผล ( Evaluation Team )  
                      ข. กระบวนการจัดการฝึกซ้อม แบ่งออกเป็น  ๓ ระยะดังนี้ 
                           -  ระยะท่ี ๑ การวางแผนและการเตรียมการฝึกซ้อม เพ่ือกําหนด
ขอบเขต วัตถุประสงค์ ภาพรวมของการฝึกซ้อม รูปแบบการฝึกซ้อม ผู้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม 
รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจของหน่วยหน้าที่ของบุคคล 
                           -  ระยะท่ี ๒ การจัดและการบริหารการฝึกซ้อม เป็นการกํากับติดตาม
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความปลอดภัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 



๓๐ 
 

                           -  ระยะท่ี ๓ กิจกรรมภายหลังการฝึกซ้อมได้แก่การรายงานผลการ
ฝึกซ้อม การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม เพ่ือสะท้อนความสําเร็จ อุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การฝึกซ้อมอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งข้ึน 
             ๑.๓  การรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการป้องกันสถานการณ์ทางการเมือง/การ
ชุมนุม โดยเน้นความสําคัญของการป้องกันและการรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสํานึกในการป้องกัน
การเกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองให้เกิดข้ึนในทุกระดับของข้าราชการในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยดําเนินการกําหนดผู้มีหน้าที่ป้องกันการบุกรุกของผู้ชุมนุม กําหนดผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายเม่ืออพยพหนีการชุมนุม  กําหนดผู้มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น พร้อมกําชับให้ข้าราชการ และลูกจ้างติดบัตรแสดงตนเข้า - ออกขณะปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการต้องขอแลกบัตรอนุญาตช่ัวคราว เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบ   
   สําหรับการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของแต่ละ
สํานัก ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการป้องกันการบุกรุกของผู้ชุมนุม ทุกสํานักต้อง
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองโดยให้รายงาน
ผลดําเนินการทุก ๓ เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนรวมถึง
การรณรงค์ให้สมาชิกรัฐสภาผู้บริหารข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทุกคนมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกของผู้ชุมนุม โดยการ
ที่ให้ทุกคนติดตามข่าวสารข้อมูล เหตุที่อาจจะเกิดการชุมนุม 
             ๑.๔  การอบรม  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการอพยพหนี
ออกจากอาคารเม่ือมีการบุกรุกของผู้ชุมนุม  สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
เบ้ืองต้น วิธีใช้อาวุธประเภทต่างๆการดูแลอาวุธภายในอาคารรวมถึงทราบตําแหน่งที่ต้ัง และวิธี
ปฏิบัติในการสกัดกั้นผู้ชุมนุมไม่ให้เข้ามาภายในและภายนอกอาคารรัฐสภา ๒  
 ๒)  การปฏิบัติแก้ไขขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุม 

                  ๒.๑  เมื่อหัวหน้าเวรประจําวันหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาได้รับแจ้งการเกิดการ
ชุมนุมให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น    

                  ๒.๒  หัวหน้าเวรประจําวันแจ้งเวรทุกจุด  ทราบเหตุการณ์ชุมนุมและเตรียมพร้อมอยู่
ที่ต้ังเพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าภายในบริเวณสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ๒.๓  หัวหน้าเวรประจําวัน ให้ดําเนินการ  ดังนี ้
 -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ  

และให้ความร่วมมือให้อยู่อย่างสงบ  ควบคุมสติ  อย่าต่ืนตกใจ   
                       -  แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้า -ออก
อาคารรัฐสภา ๒ ให้ทําการติดบัตรแสดงตน 



๓๑ 
 

                       -  หัวหน้าเวรประจําวันจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาอยู่เวรประจําจุดและให้ทํา
การตรวจบุคคลเข้า - ออกอย่างเข้มงวดและทําการติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุม
ตลอดเวลา 

                       -  ให้หัวหน้าเวรประจําวัน หรือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน แจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือขอกําลังสนบัสนุน 

๓)  การปฏิบัติการแก้ไขหลังเกิดเหตุ 
    ๓.๑  ยืนยันว่าพ้ืนที่ปลอดภัย 
    ๓.๒  พิจารณาปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ 
    ๓.๓  ชี้แจงผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    ๓.๔  กรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ  ให้ทําการปฐมพยาบาลก่อน  หากพบว่าบาดเจ็บ

สาหัสมากให้นําส่งสถานพยาบาลต่อไป 
    ๓.๕  สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ 
    ๓.๖  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  แก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

    ๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ   
     ๔.๑  จัดชุดสํารวจเพ่ือเลือกสรร สถานท่ีทํางานสํารองสําหรับสมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการและบุคคลในวงงานสภาท้ังหมด โดยพิจารณาในด้านความเหมาะสมของอาคาร
สถานท่ี ความคุ้มค่า การคมนาคม และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ โดยการเชิญทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
มาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดทําบันทึกรายงานถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป ภายใน ๓ วันทํา
การหลังเกิดเหตุ  

     ๔.๒  จัดชุดเคล่ือนย้ายกรณีต้องมีการย้ายเพ่ือปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางานสํารอง 

โดยดําเนินการให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใน ๕ วันทําการหลังเกิดเหตุ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
             ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
             กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
วิธีการติดตามและรายงานผล 
             ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและข้ันตอนการซักซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์ 

                      ๒)  รายงานผลการแก้ไขการเกิดการชุมนุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
๕.  แผนสํารองฉุกเฉินกรณีพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย 
       ๑)  การดําเนินการป้องกันการเกิดในบริเวณอาคารรัฐสภา ๒ 

               ๑.๑  การเตรียมการป้องกัน 
   -  ให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ให้ความร่วมมือในมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยการติดบัตรแสดงตน



๓๒ 
 

ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าท่ีภายในอาคารรัฐสภา ๒ และช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ที่ตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ โดยมีข้อสังเกตวัตถุต้องสงสัยดังนี้  ปิดมิดชิด, ไม่เคยเห็น, ไม่เป็นของ
ใคร, ไม่ใช่ที่อยู่,  ดูไม่เรียบร้อย 

                          -  เมื่อมีผู้มาติดต่อราชการหรือบุคคลภายนอกจะเข้าไปภายอาคารรัฐสภา ๒ 
ให้แจ้งความประสงค์การมาติดต่อราชการ ชื่อ บุคคล หรือกลุ่มงาน สํานัก ที่ผู้นั้นจะไปติดต่อแก่
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้ทราบก่อนเพ่ือขออนุญาตทําการแลกบัตรแสดงตนชั่วคราว ณ. จุด
รักษาการณ์วุฒิสภา ชั้นที่ ๑ 

                          -  ติดต้ังเครื่อง X-RAY เพ่ือตรวจโลหะและวัตถุระเบิดบริเวณทางเข้า – ออก
ชั้นที่๑ และทางเข้า – ออกชั้นใต้ดิน 

                          -  ผู้ที่เข้ามาภายในอาคารรัฐสภา ๒ หากนําส่ิงของสัมภาระหรือกระเป๋า ให้
นํา ส่ิงของ สัมภาระนั้น เข้าเครื่อง X-RAY เพ่ือตรวจหาอาวุธ และวัตถุระเบิด 

                          -  ผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา ๒ ให้เข้าเครื่องตรวจวัตถุโลหะชนิดแบบ
เดินผ่านเพ่ือตรวจหาอาวุธหรือวัตถุระเบิดที่บุคคลนั้นนําติดตัวเข้ามา                           

  -  ให้ ผู้ บังคับบัญชากลุ่มงานหรือ ผู้ได้รับมอบหมายจัดทําแผนผังการ
ติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บกู้ระเบิด    
รวมถึงผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานท่ี หรือห้องเวรรักษาการณ์ตํารวจรัฐสภาโดยทํา
ป้ายติดให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 

    ๑.๒  การฝึกซ้อมป้องกันการเกิดสถานการณ์หากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย 
เป็นการวางแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์การเกิดการระเบิด ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส่วนต่างๆได้มีความรู้ ความ
เข้าใจตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสําคัญของหน่วยงานของตน ในการเตรียมความพร้อมเผชิญ
กับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลางได้กําหนดการ
ฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดสถานการณ์ท่ีพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ประกอบด้วย ๓ ส่วน 

ก.  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการฝึกซ้อมการเกิดสถานการณ์ทาง วัตถุระเบิด 

หรือวัตถุต้องสงสัย 

                  -  เจ้าหน้าที่จัดการฝึกซ้อม (Exercise Management Staff :EMS ) 
หมายถึง คณะเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาซ่ึงรับผิดชอบการเตรียมการจัดและบริหารการฝึกซ้อมมี
หน้าที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการฝึกซ้อมทั้งหมด 

           -  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ( Exercise Body :EB ) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
อาจจะมาจากหน่วยงานเดียวกัน หรือมาจากหลายหน่วยงาน 
                              -  คณะผู้ประเมินผล ( Evaluation Team )  
                     
 
 



๓๓ 
 

 ข.  กระบวนการจัดการฝึกซ้อม แบ่งออกเป็น  ๓ ระยะดังนี้ 
           -  ระยะท่ี ๑ การวางแผนและการเตรียมการฝึกซ้อม เพ่ือกําหนด

ขอบเขต วัตถุประสงค์ ภาพรวมของการฝึกซ้อม รูปแบบการฝึกซ้อม ผู้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม 
รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจของหน่วยหน้าที่ของบุคคล 

           -  ระยะท่ี ๒ การจัดและการบริหารการฝึกซ้อม เป็นการกํากับติดตาม
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความปลอดภัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 
                            -  ระยะท่ี ๓ กิจกรรมภายหลังการฝึกซ้อมได้แก่การรายงานผลการ
ฝึกซ้อม การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม เพ่ือสะท้อนความสําเร็จ อุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การฝึกซ้อมอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งข้ึน 
              ๑.๓  การรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการป้องกันสถานการณ์หากพบวัตถุระเบิด
หรือวัตถุต้องสงสัย โดยเน้นความสําคัญของการป้องกันและการรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสํานึกใน
การป้องกันการเกิดสถานการณ์ให้เกิดข้ึนในทุกระดับของข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาโดยดําเนินการดังนี้ 
                       -  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น กําหนดผู้นํา
ในการอพยพเมื่อพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย กําหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน กําหนดผู้มีหน้าที่
เฝ้ารักษาทรัพย์สินในพ้ืนท่ี กําหนดผู้มีหน้าท่ีป้องกันการระเบิด กําหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามี
ใครสูญหายเม่ืออพยพหนีการระเบิด กําหนดผู้มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมกําชับ
ให้ข้าราชการ และลูกจ้างติดบัตรแสดงตนเข้า-ออกขณะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนผู้มา
ติดต่อราชการต้องขอแลกบัตรอนุญาตชั่วคราว เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ   
                       -  การแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของแต่ละ
สํานัก ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการป้องกันการลอบวางระเบิด ทุกสํานักต้องติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยให้รายงานผล
ดําเนินการทุก ๓ เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
                       -  การรณรงค์ให้สมาชิกรัฐสภาผู้บริหารข้าราชการ พนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคนมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการลอบ
วางระเบิด โดยการที่ให้ทุกคนติดตามข่าวสารข้อมูล เหตุที่อาจจะเกิดการลอบวางระเบิด 
               ๑.๔  การอบรม  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการอพยพ
หนีออกจากอาคารเมื่อมีการพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเบ้ืองต้น 
วิธีใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆการดูแลอุปกรณ์สําหรับสกัดกั้นการระเบิดภายในอาคารรวมถึง
ทราบตําแหน่งท่ีต้ัง และวิธีปฏิบัติในการสกัดกั้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ไม่ให้เข้ามา
ภายในและภายนอกอาคารรัฐสภา ๒  
       ๒)  กรณีพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด (แผนท่ี ๒) 

      ๒.๑  เมื่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาได้รับแจ้งการพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย  



๓๔ 
 

ให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น 

               ๒.๒  หัวหน้าเวรแจ้งเวรทุกจุดให้ปรับวิทยุส่ือสารไปใช้ช่อง ว.๓๒ (๑๕๐.๒๗๕) ใน
การติดต่อส่ือสาร 
               ๒.๓  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรประจําชั้นที่ ๑ จํานวน ๒ นายให้ไปท่ีเกิด
เหตุที่พบวัตถุต้องสงสัยและให้ดําเนินการดังนี้ 

    -  สอบถามหาเจ้าของ 
    -  เตรียมข้อมูล เช่น ชนิด ลักษณะ สีของวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

                     -   กันพ้ืนที่ห้ามบุคคลเข้า - ออกในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรโดยรัศมีหรือ
ห้ามผ่านในชั้นที่เกิดเหตุ 
                     -  หากมีพ้ืนที่เข้า - ออกหลายจุดให้หัวหน้าเวรแจ้งขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ
รัฐสภาสนับสนุนเพ่ือกันบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกนอกพ้ืนที่ให้หมด 
               ๒.๔  แจ้งเจ้าหน้าท่ีเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด 

 

                -  กองบัญชาการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  ๐๒-๒๔๓-๑๒๕๖ 
 
                -  กลุ่มงานเก็บกู้ และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด     ๐๘๑-๒๙๖-๑๙๔๖ 
 
                          - ใช้ข้อความเป็นรหัสลับ ว.๕ พบเหตุ ๕๑๐/๕๑๒ 
 
                                        ๕๑๐ = พบวัตถุระเบิด 
 

                                        ๕๑๒ = พบวัตถุต้องสงสัย 

 
                     ๒.๕  เมื่อได้รับคําส่ังจากหัวหน้าเวรประจําวันให้อพยพบุคคลออกจากอาคาร

รัฐสภา ๒ เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาประจําชั้นต่าง ๆ อํานวยความสะดวกในการชี้ทางอพยพ
เคล่ือนย้ายบุคคลออกนอกอาคารรัฐสภา ๒ 

                     ๒.๖  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรประจําชั้นที่ ๑ ที่เหลือให้ปฏิบัติดังนี้ 
                              -  ประจําจุดทางเข้า-ออกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บุคคลเข้า - 

ออกจํานวน ๑ นาย 
                              -  อีกหนึ่งนายตรวจสอบบริเวณช้ันที่ ๑ ว่าตามห้องต่างๆมีการประชุมหรือ

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ กรณีที่ได้รับคําส่ังจากหัวหน้าเวรว่าวัตถุต้องสงสัยอาจเกิด
อันตรายได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาแจ้งให้อพยพเคล่ือนย้ายบุคคลออกนอกพ้ืนที่บริเวณช้ันที่ 
๑ และอํานวยความสะดวกในการออกจากอาคารรัฐสภา ๒ โดยด่วน 

๒.๗  เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรประจําลานจอดรถหน้าอาคารรัฐสภา ๒ 
อํานวยความสะดวกให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและรถพยาบาล 



๓๕ 
 

๒.๘  เมื่อหน่วยเก็บกู้ระเบิดมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุให้หัวหน้าเวรประจําวันแจ้งข้อมูล
และลายละเอียดต่างๆของวัตถุที่ต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด 

๒.๙  ในการเก็บกู้ เคล่ือนย้ายวัตถุต้องสงสัยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยเก็บกู้เท่านั้น 
๒.๑๐  หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหายและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๓)  การปฏิบัติการแก้ไขหลังเกิดเหตุ 
 ๓.๑  ยืนยันว่าพ้ืนที่ปลอดภัย 
 ๓.๒  พิจารณาปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ 

 ๓.๓  ชี้แจงผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓.๔  ทําการค้นหาและช่วยชีวิตกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ ให้ทําการปฐมพยาบาล  

ก่อน  หากพบว่าบาดเจ็บมากให้นําส่งสถานพยาบาลต่อไป 
 ๓.๕  สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ 

๓.๖  ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 ๓.๗  ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 ๓.๘  จัดสรรงบประมาณฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

     ๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ   
๔.๑  จัดชุดสํารวจเพ่ือเลือกสรร สถานท่ีทํางานสํารองสําหรับสมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการและบุคคลในวงงานสภาท้ังหมด โดยพิจารณาในด้านความเหมาะสมของอาคาร
สถานท่ี ความคุ้มค่า การคมนาคม และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ โดยการเชิญทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
มาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดทําบันทึกรายงานถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป ภายใน ๓ วันทํา
การหลังเกิดเหตุ  
      ๔.๒  จัดชุดเคล่ือนย้ายกรณีต้องมีการย้ายเพ่ือปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางานสํารอง 
โดยดําเนินการให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใน ๕ วันทําการหลังเกิดเหตุ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
         ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
          กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
วิธีการติดตามและรายงานผล 

        ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและข้ันตอนการซักซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ ์
                        ๒) รายงานผลการแก้ไขการพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๖.  แผนสํารองฉุกเฉินรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 
       การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง  

๑)  การดําเนินการป้องกันก่อนเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 
               ๑.๑  ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 
                  ๑.๒  เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายา ไว้ในอาคารสํานักงานและแจ้งให้

ทุกคนทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน 
                  ๑.๓  สํารวจเส้นทาง และทางออกฉุกเฉิน ประจําแต่ละชั้นของอาคาร ให้สามารถ 
   เข้าออกได้อย่างสะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
                  ๑.๔  สํารวจแนวพาดผ่านของสายไฟหลักรอบอาคาร ว่ามีกิ่งไม้ หรือวัสดุที่ทําให้

เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งแก้ไข ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
               ๑.๕  จัดให้มีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) สําหรับเครื่องใช้สํานักงานท่ีมีความจําเป็น 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทําแผน/ลําดับ การบันทึกข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 
                  ๑.๖  ให้ทุกหน่วยงาน สํารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปล๊ักไฟ ให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์      
                  ๑.๗  มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การช่วยเหลือกรณีมีคนติดค้างในลิฟท์ ให้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญอยู่
เสมอ 

                  ๑.๘  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาศึกษาการปฐมพยาบาลข้ันต้นเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน
ในกรณีมีผู้บาดเจ็บหรือหมดสติจากเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง เช่น กรณีมีผู้ติดค้างในลิฟท์ 
เป็นต้น   

                  ๑.๙  สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้ความร่วมมือในการติดตามข่าวความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ต่างๆ ของการเกิด
ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

                  ๑.๑๐  ทดสอบและซักซ้อมแผนในกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง       
๒)  การปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 

     การแบ่งระดับของเหตุฉุกเฉิน  

     -  เหตุฉุกเฉินระดับ ๑ หมายถึงไฟฟ้าดับหรือขัดข้องเฉพาะชั้น สามารถแก้ไข
เบ้ืองต้นด้วยเจ้าหน้าท่ีช่างของกลุ่มงานอาคารสถานท่ี 

     -  เหตุฉุกเฉินระดับ ๒ หมายถึงไฟฟ้าดับทั้งอาคาร ไม่สามารถแก้ไขด้วยเจ้าหน้าที่
ช่างของกลุ่มงานอาคารสถานท่ี ต้องแก้ไขด้วยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง 

     การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ 

                 ๒.๑  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับเฉพาะช้ัน (เหตุฉุกเฉินระดับ ๑)      



๓๗ 
 

              -  เจ้าหน้าท่ีตํารวจรัฐสภาประจําชั้นที่เกิดเหตุ วิทยุแจ้งเหตุหัวหน้าเวร
ประจําวัน พร้อมประสานกลุ่มงานอาคารสถานท่ี แจ้งรายละเอียดและสถานที่เกิดเหตุ 

              -  เจ้าหน้าที่ ตํารวจรัฐสภาพร้อมเจ้าหน้าที่ก ลุ่มงานอาคารสถานที่
ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังตรวจสอบการทํางานของลิฟท์ พร้อมช่วยเหลือกรณีมีคนติด
ค้าง 

       -  กรณีไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านคร
หลวงต่อไป 
                 ๒.๒  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั้งอาคาร (เหตุฉุกเฉินระดับ ๒) 

       -  หัวหน้าเวรประจําวันแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรทุกจุดได้ทราบ 
และประสานกลุ่มงานอาคารสถานท่ี พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่อยู่เวรประจําจุด
รักษาการณ์ทุกชั้น จัดเตรียม ไฟฉาย หรืออุปกรณ์ส่องสว่างเพ่ือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 
         -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่เข้าเวรตามช้ันต่างๆ ดําเนินการตรวจสอบ
สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่อยู่ในห้อง
ต่างๆ และขอความร่วมมือให้อยู่อย่างสงบ ควบคุมสติ อย่าต่ืนตกใจ ถ้าอยู่ในอาคารสํานักงานก็
ให้อยู่ภายในอาคาร อย่าวิ่งเข้า – ออก อาคาร    

       -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีเข้าเวรในจุดที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่าง 
กลุ่มงานอาคารสถานท่ี ตรวจสอบการทํางานของลิฟท์ พร้อมช่วยเหลือผู้ที่ติดค้าง 
                        -  หากเจ้าหน้าที่ช่างของหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
 

 

                         แจ้งเหตุฉุกเฉินการไฟฟ้า   ๑๑๓๓ 
 
                         การไฟฟ้านครหลวงสามเสน     ๐๒-๒๔๓-๐๑๓๑ 
 

       ๐๒-๒๔๑-๕๔๘๗ 
 

       ๐๒-๒๔๓-๐๕๖๔ 

       
                          -  หากมีความจําเป็นต้องอพยพให้หัวหน้าเวรประจําวันส่ังอพยพบุคคล
ออกจากอาคารรัฐสภา ๒ โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาประจําชั้นต่างๆ อํานวยความสะดวกใน
การชี้ทางอพยพเคล่ือนย้ายบุคคลออกนอกอาคารรัฐสภา ๒  
                          -  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาท่ีเข้าเวรประจําชั้นที่ ๑ ที่เหลือประจําจุด
ทางเข้า - ออกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บุคคลเข้า-ออก จํานวน ๑ นาย 



๓๘ 
 

                          -  หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหายและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
       ๓)  การปฏิบัติการแก้ไขหลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 
              ๓.๑  ยืนยันว่าพ้ืนที่ปลอดภัย 
              ๓.๒  ชี้แจงผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
     ๓.๓  ทําการค้นหาและช่วยเหลือกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ ให้ทําการปฐมพยาบาล
ก่อน หากพบว่าบาดเจ็บมากให้นําส่งสถานพยาบาลต่อไป 
     ๓.๔  สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ 
     ๓.๕  จัดคณะทํางานฟ้ืนฟูเยียวยาเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
     ๓.๖  ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
     ๓.๗  จัดสรรงบประมาณฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึน           
       ๔)  แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ       
  ๔.๑  จัดให้มีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) สําหรับเครื่องใช้สํานักงานที่มีความจําเป็น 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทําแผน / ลําดับ การบันทึกข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ เพ่ือให้มี
ความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้แม้จะเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง 
 ๔.๒  จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าสํารองสําหรับเคร่ืองใช้ภายในสํานักงานเพ่ือให้มีความ
พร้อมและสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้แม้จะเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง            

ระยะเวลาดําเนินการ 
         ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

        กลุ่มงานรักษาความปลอดภยั สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
วิธีการติดตามและรายงานผล 

          ๑)  รายงานผลการฝึกอบรมและข้ันตอนการซักซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
                          ๒)  รายงานผลการแก้ไขและข้อเสนอแนะกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้า

ขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อปอ้งกันผลกระทบต่อการจดัการกระบวนการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในส่วนของอาคารสุขประพฤต ิ
๑. แผนสํารองฉุกเฉินรองรับกรณีอัคคีภัย 

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สํานักบริหารงานกลาง 
วิธีการติดตามและรายงานผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ตั้งอาคาร



๔๐ 
 

 
 
 
คําแนะนําทั่วไป 
 เป็นเร่ืองที่สําคัญมากที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟและวิธีการดับไฟที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อย ๆ 
ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเท่านั้นที่ต้องทํางานนี้แต่ทุก ๆ คนก็ช่วยกันดับไฟได้ การดับไฟที่ดี
ที่สุดต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ส่วนมากเกิดไฟไหม้มาจากการเลินเล่อไม่เอาใจใส่ของคน 
 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 

-    ไม่ทิ้งก้นบุหร่ีในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
-    หลังจากเลิกใช้อุปกรณ์เก่ียวกับไฟแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดับไฟ 
-    ไม่ได้จัดเก็บวัตถุเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายในที่ที่ควรจะเก็บหรือถูกทิ้งไว้ให้ตากแดด 

 
องค์ประกอบสําคัญที่เป็นตัวช่วยให้ไฟติดลุกลามได้ คือ 
 ๑.  เชื้อเพลิงเป็นตัวประกอบแรกที่สําคัญ 
 ๒.  ความร้อนเป็นพลังงานที่เป็นบ่อเกิดของไฟ 
 ๓.  ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยให้ไฟติด ( ไม่ใช่ตัวทําให้เกิดไฟ ) 
 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย 

๑. ชุดตรวจจับความร้อน ( Heat Detector ) ติดตั ้งไว้บริเวณส่วนกลาง เช่น บริเวณ
ลานจอดรถ หน้าลิฟท์และภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector ) ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินส่วนกลางของอาคาร
และภายในห้องเคร่ืองงานระบบต่าง ๆ cและภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. กระดิ่งเตือนภัย ( Alarm Bell ) เป็นเสียงกริ่งเตือนเพลิงไหม้ จะติดตั้งไว้ตามพื้นที่
ส่วนกลางต่าง ๆ ของอาคาร เช่น บริเวณโถงหน้าลิฟท์ 

๔. ถังเคมีด ับเพลิงชนิดมือถือ  ( Chemical Extinguisher ) และตู ้เก ็บพร้อมสายฉีด
ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet ) เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด ๑๓.๔ ปอนด์ 
ติดตั้งไว้จํานวนหนึ่งถังต่อหนึ่งตู้โดยแต่ละชั้นจะมีจํานวน ๑ ตู้ ส่วนสายฉีดน้ําดับเพลิง
จะมีลักษณะเป็นสายอ่อนม้วนเป็นขด ( Hose Reel ) พร้อมหัวฉีดขนาด ๒๕ mm. 
ทุกชั้น 

๕. บันไดหนีไฟ 
๖. สวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Manual Station ) จะติดตั้งไว้บริเวณข้างบันไดและหน้า

ลิฟต์ของแต่ละชั้น จะใช้ในกรณีที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถดึงชุดสวิทซ์ดังกล่าวลง
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจําอาคารได้ทราบ   
 
 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย



๔๑ 
 

๗. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump ) จะติดตั ้งไว้บริเวณ Pump R. ชั ้น ใต้ดิน  จะ
ทํางานได้ โดยอัตโนมัติในกรณีที่แรงดันน้ําในระบบท่อลดลง และแบบควบคุมด้วยมือ 
(Automatic & Manual ) ใช ้เครื ่องยนต์เป ็นต้นกําลังขนาด ๘๕  แรงม้า(๑๕๐๐ 
RPM.) 

๘. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ( Generator ) จะติดตั้งไว้บริเวณชั้น ๑๐ ในกรณีที่ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองตัวที ่ ๑ จะทํางานเพื ่อ
จ่ายไฟสํารองให้กับระบบแสงสว่างบางส่วนและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองตัวที่ ๒ จะ
ทํางานเพื่อจ่ายไฟสํารองให้กับระบบลิฟต์โดยสาร 

๙. ระบบลิฟต์ดับเพลิง ( Fireman Lift ) กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณเตือน
ภัยทํางานลิฟต์ทุกตัว จะวิ่งลงมาจอดที่ชั ้น ๑ และเปิดประตูค้างไว้โดยจะใช้งานได้
เพียง ๑ ตัว คือลิฟต์ตัวที ่ ๑ ซึ ่งเป็นลิฟต์ผจญเพลิง ซึ ่งเจ้าหน้าที ่สามารถใช้ลิฟต์
ดังกล่าวได้ 

 
การอพยพเคลื่อนย้าย 
 การอพยพเคลื่อนย้ายออกนอกอาคารไม่ควรทําโดยพละการ นอกจากมีเสียงกริ่งสัญญาณ
เตือนภัยที่ติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลางของแต่ละชั้น ดังขึ้น 
 
การอพยพเคลื่อนย้ายที่จําเป็นต้องรีบเร่งโดยมีเหตุกรณีที่เกิดข้ึนคือ 
 มีควันไฟกระจายไปทั ่วทุกชั ้น หรือจะมีอันตรายถ้าจะหนีไปทางบันไดหนีไฟ หรือไฟ
ลุกลามแพร่กระจายไปมากแล้ว จนไม่สามารถจะควบคุมได้ 
การอพยพเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากช้ันต่าง ๆ  
 ผู้อํานวยการดับเพลิงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะต้องให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารเพียง
บางชั้นหรือทุกชั้น ซึ่งหากต้องการอพยพเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายออกจากอาคารมีระเบียบปฏิบัติ
ดังนี้ 
 กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นใด ให้สํานักหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในชั้นนั้นอพยพเคลื่อนย้าย
ออกจากอาคารไปก่อน รวมทั้งชั้นที่อยู่เหนือกว่าและชั้นที่อยู่ต่ํากว่า ๑ ชั้น ส่วนชั้นที่เหลือให้รีบ
อพยพเคลื ่อนย้ายตามออกไป ถ้าทุกคนได้ปฏิบัติตามที ่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี ้ได้ ก็สามารถ
หลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกตกใจและช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางลงบันไดหนีไฟ
ได้ 
 
ระเบียบปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 
 เม่ือมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือมีควันไฟเกิดขึ้น ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ผู้รับผิดชอบระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับสํานัก , หรือฝ่ายปฏิบัติระดับสํานัก หรือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาคารสุขประพฤติ ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๙๙ 

๒. พยายามช่วยระงับเพลิงเบ้ืองต้น ด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือ ถ้าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย 
และคิดว่าจะไม่มีบุคคลใดได้รับอันตราย 



๔๒ 
 

๓. ควรปิดประตูหน้าต่าง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองระบายอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ ให้หมดเม่ือแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ควรบอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งมีสาระ
ใจความมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ 

 
ตั้งสติให้ดีแล้วแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังนี้ 

๑. จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ( บอกให้ชัดเจน ) 
๒. มีบุคคลได้รับอันตรายหรือเปล่า 
๓. ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ ( เกิดเหตุเล็กน้อยหรือไฟลุกลามรวดเร็ว ) 
๔. สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ( ถ้าทราบ ) 
 

ต้องทําอะไรบ้างเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

๑. ระหว่างมีสัญญาณเตือนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปิดประตู หน้าต่าง ปิดเครื่องระบาย
อากาศเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดเวลาให้อยู่ในความสงบ
อย่าตกใจ 

๒. ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
๓. อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่าทิ้งใครไว้ตามลําพัง 
๔. ในระหว่างที่เกิดควันไฟลอยตํ่าให้ปิดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอื่นที่เปียกน้ําพร้อม

หมอบกับพื้นให้ต่ําลงเพื่อหลบควันไฟที่ลอยอยู่ด้านบน 
๕. ให้ใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดและไม่ควรวิ่งขณะอพยพหนีไฟ 
๖. เมื ่อลงมาชั ้นล่างให้รีบออกจากอาคารให้ตรวจให้แน่ใจว่าสมาชิกภายในกลุ่มและ

สํานักงานอยู่ครบทุกคนหรือไม่ 
๗. หากสมาชิกของตนมาไม่ครบ ให้รายงานกับทางเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 
๘. ไม่ควรอยู่ขวางทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เม่ือได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากระบบ
สัญญาณเตือนภัยหรือบุคคลท่ีพบเห็น 

ฝ่ายติดต่อประสานงาน
หน่วยราชการภายนอก 

เจ้าหน้าท่ีประจําอาคารและเจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัย 

ตรวจสอบจุดท่ีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้    
      โดยเจ้าหน้าท่ีประจําอาคารและ 
       เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

เม่ือตรวจสอบพบเหตุเพลิงไหม้แจ้งกลับ
หัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัยโดยด่วน
และพยายามระงับไฟขั้นต้น 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกฝ่ายท่ี 
เกี่ยวข้องทราบ 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ฝ่ายบัญชาการ 
ทราบทันที 

ฝ่ายบัญชาการ 

ฝ่ายสนับสนุนและอพยพ 
             เคลื่อนย้าย 

ฝ่ายควบคุมระบบ
ระงับอัคคีภัย 

   ฝ่ายพยาบาล 

               ระเบียบการปฏิบัติกรณีที่เกิดอัคคีภัย 



๔๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         ฝ่ายบัญชาการ   สํารวจ / ควบคุม 
๑. ตัวแทน สนง.วฒุิสภา 
๒. ตัวแทน ส.นิตวิทิยาฯ 
๓. ผู้ควบคุมประจําอาคาร 

ฝ่ายติดต่อประสานงาน 
หน่วยงานราชการ 

๑. เจ้าหน้าที่ประจาํ
อาคาร เลขานุการ / 
ธุรการ 

๒. ตัวแทน สนง.วฒุิสภา 
 

ฝ่ายสนับสนุนและ 
อพยพเคล่ือนยา้ย 

๑. เจ้าหน้าที่ประจาํอาคาร 
๒. เจ้าหน้าที่ รปภ.  

      ฝ่ายพยาบาล 
 

๑. ตัวแทน สนง.
วุฒิสภา 

๒. ตัวแทน ส.นิติ
วิทยาฯ 

๓. เจ้าหน้าทีท่ํา
ความสะอาด 

ฝ่ายควบคุมระบบ
สัญญาณเตือนภัย 
 เจ้าหน้าที่ประจํา
อาคาร 

  ฝ่ายตรวจสอบ และระงับไฟ 
 
๑. เจ้าหน้าที่ประจาํอาคาร 
๒. เจ้าหน้าที่ รปภ. 

แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 



๔๕ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบัญชาการ 
เจ้าหน้าที่ประจาํอาคารที่

ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายติดต่อประสานงาน
หน่วยงานราชการ 
เจ้าหน้าที่ประจาํ 

อาคาร 

ฝ่ายสนับสนุนและ
อพยพเคล่ือนยา้ย 
เจ้าหน้าที่ รปภ. 

ฝ่ายพยาบาล 
เจ้าหน้าท่ี รปภ. 

ฝ่ายควบคุมระบบ
สัญญาณเตือนภัย 
เจ้าหน้าที่ประจาํ

อาคาร 

ฝ่ายตรวจสอบ และระงับไฟ 
๑. เจ้าหน้าที่ประจาํอาคาร 
๒. เจ้าหน้าที่ รปภ. 

แผนผังหน่วยป้องกัน และแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ช่วง เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. 



๔๖ 
 

 
 
 

ฝ่ายบัญชาการ 

     ๑.  บัญชาการดับเพลิงตั้งแต่ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จนเพลิงสงบ 

๒. ประจําอยู่ที่ห้องบัญชาการตลอดเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งห้องบัญชาการเป็นศูนย์
ควบคุมงานระบบวิศวกรรมที่มีระบบ  Fire Control Panel , ระบบโทรศัพท์ 

๓. ควบคุมเจ้าหน้าที่ รปภ. ดับเพลิง 
๔. ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายของเจ้าหน้าที่ 
๕. ประสานงานกับทุกหน่วย 
๖. มีวิทยุมือถือ , โทรศัพท์ , โทรศัพท์ของระบบ Fire Alarm 
๗. ออกคําสั่งแจ้งสถานที่ดับเพลิง 
๘. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เม่ือมาถึง และชี้แจงสถานที่อย่างละเอียด ควรมี

ประจําที่ห้องอย่างน้อยสุด ๒ คนขึ้นไป 
 
ฝ่ายติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการภายนอก 

๑. รับคําสั่งจากฝ่ายบัญชาการ ติดต่อแจ้งสถานีดับเพลิงที่กําหนดไว้ เก่ียวกับเหตุเพลิงไหม้
พร้อมอธิบายสถานที่ ที่ตั้งของอาคารอย่างละเอียด 

๒. รับโทรศัพท์แจ้งเร่ืองไฟไหม้จากเจ้าหน้าที่ในอาคาร และตอบสถานการณ์ไฟไหม้จากการ
สอบถามของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นักข่าวทราบตามความเหมาะสม 

๓. ติดต่อแจ้งโรงพยาบาลที่กําหนดไว้ พร้อมประสานงานกับหน่วยรถพยาบาลเมื่อมาถึง
อาคาร 

๔. ติดต่อแจ้งสถานีตํารวจที่กําหนดไว้ พร้อมประสานงานกับหน่วยรถตํารวจเมื่อมาถึงอาคาร
เพื่อจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าและด้านในพื้นที่อาคาร 

๕. รายงานสรุปการสอบถาม หรือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมให้ฝ่ายบัญชาการรับทราบ 
 

 
ฝ่ายตรวจสอบและระงับไฟ 

๑.  รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือฝ่ายบัญชาการไปยังจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อตรวจสอบ 

๒. รายงานสถานการณ์ของจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดเม่ือตรวจเห็น พร้อมระดับ
ความรุนแรงของเพลิงไหม้ให้ฝ่ายบัญชาการรับทราบ 

๓. เข้าระงับไฟตามหลักการที่ได้อบรมมา 
๔. รายงานการระงับไฟไห้ฝ่ายบัญชาการรับทราบทุกระยะ 
๕. รับคําสั่งจากฝ่ายบัญชาการ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

หน้าที่รับผิดชอบและข้อปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ 



๔๗ 
 

 
ฝ่ายสนับสนุนและอพยพเคลื่อนย้าย 
     ๑.  ตรวจสอบทางหนีไฟ ประตูเข้า-ออกอาคาร ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

๒. รับคําสั่งช่วยเหลือฝ่ายดับเพลิง โดยสนับสนุนเคร่ืองมือดับเพลิง 
๓. รายงานการหนีไฟของเจ้าหน้าที่ในอาคารเข้าศูนย์ทุกระยะ 

 
ฝ่ายพยาบาล 

๑.  จัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก อาคารเพื่อเตรียมรับรถพยาบาล 

๒. ขจัดสิ่งกีดขวางทางรถยนต์ และทางเดินไปที่รวมพล 
๓. รับขนย้ายคนป่วยลําเลียงไปยังรถพยาบาล หรือสถานที่ปลอดภัยซึ่งได้กําหนดไว้ 
๔. ปฐมพยาบาลคนป่วยเบ้ืองต้น ด้วยเวชภัณฑ์ยาเบื้องต้นที่จัดเตรียมไว้ 
๕. ป้องกันคนภายนอกเข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุ 

 
ฝ่ายควบคุมระบบระงับอัคคีภัย 

๑. ตรวจสอบและเตรียมตัวตัดวงจรไฟฟ้าปกติ เพื่อมาใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เม่ือ
พร้อมจะดับไฟฟ้าก่อนใช้ 

๒. ยกเลิกการใช้ลิฟต์ทั้งหมด ยกเว้นลิฟต์ที่เป็น Fireman Lift เท่านั้น 
๓. รอรับคําสั่งเพิ่มเติมจากผู้บัญชาการ 

 
ฝ่ายสํารวจ/ควบคุมสมาชิก 

๑.  สํารวจ/ควบคุมสมาชิก กรณีมีประกาศหรือกร่ิงเพลิงไหม้ ให้มีการอพยพเคล่ือนย้าย 
๒. รายงานจํานวนของสมาชิกที่อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารครบหรือไม่ ให้ฝ่าย

บัญชาการรับทราบ 
๓. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือติดต่อฝ่ายบัญชาการ กรณีพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

 
                 
 ระบบดับเพลิงของอาคารสุขประพฤติเป็นระบบดับเพลิงที่ใช้น้ําเป็นตัวดับเพลิง
เราเรียกระบบแบบนี้ว่า “ ระบบท่อเปียก ” ( Wet Pipe System ) ชนิดที่ภายในท่อที่มีความดัน
พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา ความดันนี้ได้มาจากเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง แบบมอเตอร์             
( Electrical motor Fire Pump ) และระบบเครื่องยนต์ ( Diesel Fire Pump ) ซึ่งจะสูบน้ํา
จากถังเก็บน้ําชั้นใต้ดิน( Underground Tank ) ไปจ่ายให้กับตู้เก็บสายดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณ
ทางเดินส่วนกลางตามชั้นต่างๆ ซึ่งมีความดัน 
ประมาณ ๒๔๐ PSI 

หัวรับน้ําดับเพลิง 
 

                           
 
                       หัวรับน้ําดับเพลิงจะติดตั้งอยู่บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้าอาคาร 
 

ตู้ Fire Hose Cabinet 

ระบบป้องกันอัคคีภัย  ( Fire  Protection System ) 



๔๙ 
 

 
                  สายฉีดน้ําดับเพลิงของอาคารสุขประพฤติจะเป็นสายที่ม้วนเก็บไว้พร้อมหัวฉีด 

ประกอบอยู่ภายในตู้เดียวกัน ภายในอาคารจะมีทั้งหมด ๓๐ จุด จะติดตั้งไว้บริเวณประตูทางหนีไฟ
ของทุกชั้น 

ระบบดับเพลิงแบบน้ําโปรยฝอย (Sprinkler System)   
   

                 
 
 เป็นระบบดับเพลิงที่มีน้ําอยู่ภายในท่อตลอดเวลา(ท่อเปียก) 
 เม่ือเกิดเพลิงไหม้จะทําให้ความดันหลอดแก้วเพิ่มขึ้นทําให้หลอดแก้วแตกออก 
 หัวฉีดจะทําการกระจายน้ําบริเวณที่หัวฉีดเปิดออก 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ปั้มน้ําดับเพลิงชนิดมอเตอร์ ( Electrical Motor Fire Pump ) 
ปั๊มน้ําดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ ( Diesel Fire Pump ) 

 
 
         ENGINE  ย่ีห้อ   John Deere    Serial No.    CD๔๐๓๙T๒๘๐๕๖๗   Type  ๔๐๓๙TF 
 H.P.   ๘๕   Speed      ๑๕๐๐ RPM 
         PUMP ย่ีห้อ    John Deere    Serial No.    A๓๓๙๒๖/A   Type    ๖๕ – ๓๒๐H – BS
๑๐  
        

             การทํางานของเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  
            ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสุขประพฤตินั้นจะมีน้ําที่มีแรงดันสูงประมาณ ๒๔๐ PSI เก็บอยู่ในท่อ
ส่งน้ําที่ต่อมาจากเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง   ซึ่งท่อเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงตามชั้นต่างๆภายใน
อาคาร โดยสามารถควบคุมพื้นที่ในการดับเพลิงได้ทั่วถึงทั้งบริเวณอาคาร โดยจะใช้ สายฉีดดับเพลิงที่พับเก็บไว้
ในตู้พร้อมหัวฉีด และ หัวกระจายน้ําแบบโปรยฝอย(Sprinkler  Head) เม่ือมีการเปิดน้ําๆไปใช้ แรงดันของน้ําใน
ท่อจะลดลงจนถึงประมาณ  ๒๐๐ PSI  สวิทฃ์ แรงดัน(  Perssure  Switch  )ฃ่ึงอยู่ในตู้ควบคุมเป็นตัวรับ
สัญญาณจะสั่งการให้  Electrical  Moter  Fire  Pump  ทํางานโดยสูบน้ําจาก   Underground  Tank     เพื่อ
เติมน้ําในท่อให้ได้แรงดันตามที่ต้องการส่วนแรงดันส่วนเกิน   Relief  Valve   จะเป็นให้น้ํ าไหลกับสู้   
Underground  Tank   และ  Perssure  Switch  จะสั่งให้  Electrical  Moter  Fire  Pump หยุดการทํางานที่
แรงดัน  ๒๗๕ PSI แต่ถ้าในกรณีที่มีการใช้น้ํามากข้ึนจนทําให้แรงดันน้ําในท่อลดลงจนถึงประมาณ  ๑๗๐ PSI  
Perssure Switch จะสั่งให้  Diesel Fire Pump  สตาร์ทและสูบน้ําเข้าสู่ภายในท่อทันทีและจะเดินเคร่ือง
ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดการทํางาน  แต่ในขณะที่เคร่ืองยังไม่หยุดการทํางานแต่มีการหยุดใช้น้ํา
แล้ว  น้ําจะถูกสูบอัดเข้าสู่ภายในท่อ และจะสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆจนถึงแรงดันที่ต้องการประมาณ  ๒๔๐ 
PSI  Relief Valve จะเปิดน้ําที่มีแรงดันส่วนเกินออกจากท่อไปเพื่อรักษาแรงดันของนํ้าในท่อให้อยู่ในจุดที่
ต้องการ จนกว่าจะมีการกดปุ่มสั่งให้หยุดการทํางาน  โดยบิด Selector Switch  มาที่ตําแหน่ง  MANUALแล้ว
กดปุ่ม  Engine Shut Down ค้างไว้ประมาณ ๒๕ นาที เคร่ืองยนต์ก็จะดับ ในกรณีการดับเคร่ืองยนต์เม่ือ  
Selector Switch อยู่ที่ตําแหน่ง Auto เราจะดับเคร่ืองยนต์ได้ก็ต่อเม่ือ แรงดันในท่อกลับสู่ปกติ หลังจาก 
เคร่ืองยนต์ดับจะมีเสียง Buzzer ดังขึ้นให้กดปุ่ม Alarm Silence เสียง Buzzer ก็จะหยุด 



๕๑ 
 
 

ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ( Fire Alarm System ) 
 

 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System ) ในอาคาร สุขประพฤติ  ย่ีห้อ Secutron  
รุ่น MR – ๒๔๐๐  จะติดตั้งบริเวณชั้นลอย M ห้อง FCP Room 
                                                ตู้ควบคุม FIRE ALARM SYSTEM 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEAT DETECTOR 
 
 
 
 

 
 

     จะติดตั้งบริเวณห้องครัวบริเวณชั้น ๒ เม่ือเกิดเพลิงไหม้และความร้อนขึ้นจนอุณหภูมิประมาณ  
๖๘ Ċ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุมไฟโซนก็จะโชว์โซนที่เกิดเหตุ 
 

SMOKE DETECTOR 
 



๕๒ 
 

           
 
จะติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลาง ห้องเคร่ืองต่างๆ และภายในห้องชุดเม่ือเกิดเพลิงไหม้เกิดกลุ่มควัน
ไฟ อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม ไฟโซนก็จะโชว์โซนและชั้นที่เกิดเหตุ 

MANUAL STATION 
 

       
 
 อุปกรณ์ชุดนี้จะติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางข้างบันไดและหน้าลิฟท์ของแต่ละชั้นหากพบ
เห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถท่ีจะดึงชุด Manual Station ลง อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุมไฟ
โซนก็จะโชว์ชั้นที่ชุด Manual Station ทํางาน ทางเจ้าหน้าที่ที่ประจําห้องควบคุมก็สามารถที่จะ
ทราบถึงจุดเกิดเหตุและขึ้นตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวได้ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้กระดิ่ง
ดังทุกชั้นสามารถที่จะดึง Manual Station ลงและไขกุญแจที่ตัว Manual Station กระดิ่งก็จะ
ทํางาน 
 



๕๓ 
 

กระดิ่งเตือนภัย ( Alarm Bell ) 

              
          
              กระดิ่งเตือนภัย เป็นอุปกรณ์หนึ่งของระบบสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะทําหน้าที่ส่งเสียงกร่ิง
ให้ผู้ใช้พื้นที่ได้รับทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉิน เพื่อการอพยพเคล่ือนย้ายออก
จากอาคาร รวมท้ังเจ้าหน้าที่ประจําอาคารได้รับทราบว่า จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บริเวณใดภายใน
อาคาร เพื่อทําการตรวจสอบและระงับไฟข้ันต้นได้ทันท่วงที กระดิ่งเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน
ส่วนกลางของอาคารทุกชั้น 

ชุดไฟแสงสว่างสํารอง ( Emergency Light ) 
 

                                         
  
ชุดไฟแสงสว่างสํารองเป็นอุปกรณ์หนึ่งของการช่วยอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคาร ซึ่งจะทํางานเมื่อ
การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาในอาคาร ( ไฟฟ้าขัดข้อง ) โดยใช้พลังงานจาก
แบตเตอร่ีนานประมาณ ๒ ชั่วโมง ชุดไฟแสงสว่างสํารอง จะติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟอาคาร และ
ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 
 Fireman Lift เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ กระดิ่งสัญญาณเตือนภัยทํางาน อุปกรณ์ ก็จะส่ง
สัญญาณให้ลิฟต์ทุกตัววิ่งลงมาชั้น๑ แล้วเปิดประตูค้างไว้ เพื่อส่งผู้โดยสารออกจากลิฟต์และอีกวิธี
หนึ่งคือ เปิดสวิทซ์บริเวณจุด Fireman Lift ชั้น ๑ ของอาคาร แล้วลิฟต์จะวิ่งลงมาจอดยังชั้น ๑ 
เท่านั้นและสามารถใช้ลิฟต์ผจญเพลิงโดยสารได้ จํานวน ๑ ตัว 
 

 



๕๔ 
 

ระบบขนส่ง 
 

                           ข้ันตอนการช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ 
เจ้าหน้าที่อาคารที่ทําการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการอบรมจากบริษัท มิซูบิชิเอล
เลเวเตอร์(ประเทศไทย) จํากัด   เท่านั้น 

๑. ตรวจเช็คว่าลิฟต์ค้างอยู่ชั้นใด 
๒. ตรวจเช็คว่ามีผู้โดยสารติดค้างอยู่ในลิฟต์จํานวนก่ีคน 

         ๓.  ต้องปิดสวิทซ์เมนไฟลิฟต์ก่อนช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ 
 ๔.  หาตําแหน่งที่ลิฟต์จอดอยู่ว่าเสมอชั้นหรือไม่และบอกผู้โดยสารในลิฟต์ว่าขณะนี้กําลังให้

ความช่วยเหลืออยู่ 
 ๕.  แน่ใจว่าประตูชานพักปิดล็อคทุกชั้น 
 ๖.  ใส่ก้านเปิดเบรกลงในช่องเปิดเบรก 

           ๗.  ใส่จานหมุนเข้าที่เพลาแล้วจับให้แน่น 
           ๘.  เปิดเบรกโดยการดึงก้านเบรกเข้าหาตัวและควรปล่อยก้านเบรกทุกๆ ๑-๒ นาทีไม่ควรดึง
เบรกค้างไว้นานเพราะจะ ทําให้ลิฟต์เบรกไม่อยู่ 
           ๙.   เลื่อนลิฟท์ขึ้นหรือ-ลงโดยใช้จานหมุนจนกระทั้งลิฟต์เสมอชั้นถัดไปโดยให้สังเกตสี
เหลืองที่พ่นไว้ที่สลิงจะตรงกับสีเหลืองที่พ่นไว้กับฐานมอเตอร์จึงปล่อยให้เบรกจับโดยคลายก้านเปิด
เบรก 

      ๑๐.  ดึงก้านเบรกออกและเปิดประตูด้วยมือ เพื่อให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ 
           ๑๑.  ตรวจเช็คประตูชานพักทุกชั้นต้องล็อค 
           ๑๒.  เมนสวิทช์ยังคงปิดไว้ 
           ๑๓.  โทรศัพท์แจ้งลิฟต์ขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง บริษัท มิซูบิชิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด โทร ๐-๒๓๑๒๐๗๗๐-๑  
  

ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สํานักบริหารงานกลาง 
วิธีการติดตามและรายงานผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์                           
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
กรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารสุขประพฤติ   

การระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันราชการและวันหยุดราชการ (แผน ๑) 
๑.  กรณีควบคุมเพลิงได้ 
 ๑.๑ เม่ือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชั้นนั้น ๆ ได้รับแจ้งหรือพบเห็นเหตุ
เพลิงไหม้ให้ทําการดับเพลิงไหม้ในเบ้ืองต้น พร้อมรายงานทางวิทยุสื่อสารให้หัวหน้าเวรทราบถึง
สถานการณ์   
 ๑.๒  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดชั้นที่ใกล้เคียง ๒ ชั้น (ลักษณะแซนวิส) พร้อม
ถังดับเพลิงรีบไปช่วยดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ โดยให้หัวหน้าเวรประเมินสถานการณ์และควบคุมการ
ดับเพลิง และรายงานผู้บังคับบัญชา 
 ๑.๓  เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชั้นใกล้เคียงเพลิงใหม่เหนือขึ้นตามข้อ 
๑.๒     ไปอีกและชั้นล่างลงมา จํานวน ๑ ชั้น ให้รีบนําถังดับเพลิงไปสนับสนุนชั้นที่เกิดเหตุ แล้วไป
ปฏิบัติงานแทนชั้นที่ไปช่วยดับเพลิง โดยให้ตรวจตราชั้นนั้น ๆ และรอรับคําสั่ง  
 ๑.๔ เจ้าหน้าที่ประจําจุด ชั้น ๑ ให้รีบประสานฝ่ายช่างประจําอาคาร เพื่อรอรับคําสั่งในกรณี
ที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ภายในอาคาร 
 ๑.๕ จัดเจ้าหน้าที่ ๑ นายตรวจสอบบริเวณหัวรับน้ําดับเพลิงและก้ันไม่ให้รถจอดกีดขวางทั้ง 
๓ จุด 
 ๑.๖  เจ้าหน้าที่ชั้นอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องให้ตรวจตราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ชั้นนั้น ๆ เพื่อ
รอรับคําสั่ง กรณีเม่ือมีการอพยพคนออกจากพื้นที่ 

๑.๗  ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหาย และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในทันที 
๒.  กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ 
 ๒.๑  หัวหน้าเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ สถานีดับเพลิงที่
ใกล้เคียง    แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๑๙๙  หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร” ๑๖๖๙ หรือ 

๒.๒  อพยพผู้คนออกจากตัวอาคาร โดยเร่ิมจากชั้นที่เกิดเหตุต่อด้วยชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป 
และชั้นถัดลงมาตามลําดับ โดยใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด  
 ๒.๓  ประกาศเสียงตามสายแจ้งผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบ และออกจากตัวอาคารโดยด่วน   

๒.๔  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําทุกชั้นจะต้องตรวจตรา ภายในชั้นว่ามีผู้คน
หลงเหลือภายในชั้นนั้น ๆ และในลิฟท์โดยสาร พร้อมรายงานหัวหน้าเวรให้ทราบเพื่อรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 ๒.๕ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชั้นที่เกิดเหตุ ไปที่ตู้ดับเพลิงของชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อ
นําสายฉีดน้ําไปทําการดับเพลิง โดยหัวหน้าเวรคอยควบคุมการดับเพลิงและสั่งตัดกระแสไฟฟ้า 
 ๒.๖  ทําการควบคุมเพลิงไหม้อยู่ในขอบเขตจํากัด 
 ๒.๗  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณชั้น ๑ ให้อยู่หน้าอาคารสุขประพฤติ เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต และอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจรหน้าอาคารสุขประพฤติ โดยประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



๕๖ 
 

 ๒.๘  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชั้นต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณทางเข้า – ออก 
เพื่อกันบุคคลภายนอก (เช่น ข้อ ๒.๗) 
 ๒.๙  เม่ือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงสถานที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับช่วงดับเพลิงต่อ 
และให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยถอนกําลัง เพื่อไปรวมพล ณ ลานจอดรถ ชั้น ๑๐ เพื่อ
ตรวจสอบกําลังพล 
 ๒ .๑๐   เม่ือ เพลิงสงบให้หั วหน้ าเวรสํารวจความเสียหาย  แล้วรายงานเบ้ืองต้นให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นต่อไป 
หมายเหตุ 
           ๑. ในการปฏิบัติงานตามกรณีนี้ การให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวขอให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง 
 ๒. หากสงสัยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องบุคคลสําคัญที่ไม่มีลูกกุญแจสํารองให้รีบรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตเข้าไประงับเหตุ 
 ๓.  เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน และช่างกลุ่มงานอาคารสถานท่ีต้องถือว่าเป็น
หน้าที่หลัก ที่จะต้องปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
 ๔. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งหัวหน้าเวร
เพื่อขอกําลัง และทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกภายนอกอาคาร หรือ
บริเวณลานจอดรถ    ที่ใกล้เคียงโดยเร็ว 
 
แผนการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารสขุประพฤต ิ  
การระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยันอกเวลาราชการและกลางคืน 
๑.  กรณีควบคุมเพลิงได้ 
 ๑.๑  เม่ือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับแจ้งหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้ทํา
การดับเพลิง ในเบื้องต้น พร้อมรายงานทางวิทยุสื่อสารให้หัวหน้าเวรทราบถึงสถานการณ์ 
 ๑.๒  เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจําจุดทุกจุด พร้อมถังดับเพลิงรีบไปช่วย
ดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ โดยให้หัวหน้าเวรประเมินสถานการณ์และควบคุมการดับเพลิง และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
 ๑.๓  เจ้าหน้าที่ประจําจุด ชั้น ๑ ให้รีบประสานฝ่ายงานช่างประจําอาคาร เพื่อรอรับคําสั่งใน
กรณีที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ภายในอาคาร และรีบไปช่วยดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ 
 ๑.๔  ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบความเสียหาย และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในทันที 
๒.  กรณีสามารถควบคุมเพลิงไม่ได้ 
 ๒.๑ หัวหน้าเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ สถานีดับเพลิงที่
ใกล้เคียง    แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๑๙๙  หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร” ๑๖๖๙ หรือ 
 



๕๗ 
 

 
  สถานีดับเพลิงบางซ่อน โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๑๒๑๐ 
  สถานีดับเพลิงบางโพ   โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๗๒๑๘ 
  สถานีดับเพลิงสามเสน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๙๑ 

   

๒.๒ อพยพผู้คนออกจากตัวอาคาร โดยเร่ิมจากชั้นที่เกิดเหตุต่อด้วยชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป และ
ชั้นถัดลงมาตามลําดับ โดยใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด 
           ๒.๓ ประกาศเสียงตามสายแจ้งผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบ และออกจากตัวอาคารโดยด่วน 
 

 

  ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานอาคารสถานท่ี นายเพิก พึ่งแม้น          โทร.  ๐๘ ๙๒๐๙ ๐๘๗๒ 

  ผู้อํานวยการสํานักบรหิารงานกลาง  นางปัญฐกานต์ สท้านไตรภพ โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๑๖๐๔  

  รองเลขาธิการวุฒิสภา                  นางนิภาพร  ศรีสวุรรณ   โทร.  ๐๘ ๒๓๔๒ ๗๗๘๘ 

 

          ๒.๔ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําทุกชั้นจะต้องตรวจตรา ภายในชั้นว่ามี
ผู้คนหลงเหลือภายในชั้นนั้น ๆ และในลิฟท์โดยสาร พร้อมรายงานหัวหน้าเวรให้ทราบ เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น   

๒.๕ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชั้นที่เกิดเหตุ ไปที่ตู้ดับเพลิงของชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อ
นําสายฉีดน้ําไปทําการดับเพลิง โดยหัวหน้าเวรคอยควบคุมการดับเพลิงและสั่งตัดกระแสไฟฟ้า 
           ๒.๖ ทําการควบคุมเพลิงไหม้อยู่ในขอบเขตจํากัด 

๒.๗ เม่ือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงสถานที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับช่วงดับเพลิงต่อและให้
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถอนกําลัง เพื่อไปอํานวยความสะดวกทางเข้าออกและ
การจราจร ในระหว่างนั้นให้ บก.ตรวจสอบกําลังพลโดยผ่านวิทยุสื่อสาร 
 ๒.๘ เม่ือเพลิงสงบให้หัวหน้าเวรสํารวจความเสียหาย แล้วรายงานเบ้ืองต้นให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นต่อไป 
 

หมายเหตุ 
 

๑. ในการปฏิบัติงานตามกรณีนี้ การให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวขอให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง 

          ๒. หากสงสัยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องบุคคลสําคัญที่ไม่มีลูกกุญแจสํารองให้รีบรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตเข้าไประงับเหตุ 



๕๘ 
 

          ๓. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน และช่างกลุ่มงานอาคารสถานท่ีต้องถือว่า
เป็นหน้าที่หลัก ที่จะต้องปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
          ๔. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งหัวหน้า
เวรเพื่อขอกําลัง และทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกภายนอกอาคาร 
หรือบริเวณลานจอดรถที่ใกล้เคียงโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

๒.  แผนสํารองฉุกเฉินป้องกันน้ําท่วม 

หมายถึงแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับน้ําท่วม
ภายในอาคารสุขประพฤติ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
-  เสื้อกันฝน  
-  รองเท้า บู๊ต 
-  เคร่ืองสูบน้ํา 
-  กระสอบทราย 

  ข้ันตอนการปฏิบัติ 
-  การเตรียมความพร้อม 
-  ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ําและกระสอบทรายให้พร้อมใช้งาน ทุก สัปดาห์ 
-  ทําความสะอาด ตะแกรงและพื้นที่โดยรอบเครื่องสูบน้ํา ทุกๆ เดือน 
-  ทําความสะอาดท่อและรางระบายน้ํา ทุก ๑ ปี (ควรทําช่วงหน้าร้อน) 

แผนระงับเหตุกรณีน้ําท่วม 
หัวหน้างาน มีหน้าที่ 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะน้ําท่วม และเหตุการณ์ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศตรวจดูระดับน้ําที่ http://dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx และ 
http://www.scadachaopraya.com เฝ้าระวัง แนวโน้มการเกิดเหตุให้ดูระดับน้ําที่ลานจอดรถ
ป้อมรปภ และระดับน้ํา แม่น้ําเจ้าพระยา คลองประปาว่าล้นตลิ่งหรือไม่ หากน้ําล้นจากคลองประปา
ความสูงของน้ําเท่ากับ ระดับถนนให้เจ้าหน้าที่ เตรียมกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้ 

๒.  ออกคําสั่งทีมต่าง ๆ ใช้เป็นไปตามแผนฉุกเฉินน้าํท่วมโดยใช้เงื่อนไขดังนี้ 
๒.๑ ระดับน้ํา แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ ท่าน้ําบางโพ 
๒.๒ ระดับน้ํา คลองคลองประปา 
๒.๓ มีฝนตกหนักและระดับน้ํา ถนนประชาชื่นสูงกว่า ๑๐ cm 

๓.  แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านไปยังหัวหน้างานของทุกฝ่ายเพื่อให้ข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่
ทุกคน 

๔.  หน้าที่ของทีมป้องกันน้าํท่วม 
    ๔.๑ ผู้บัญชาการแผนฯ อํานวยการ ควบคุม  กํากับ  ติดตาม  ดูแลและแก้ไข
ปัญหา 

ในการป้องกันน้ําท่วมภายในอาคารสุขประพฤติ   
๔.๒ รองผู้บัญชาการแผนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบนําทีมป้องกันน้ําท่วม  และ

ติดตอ่กับหน่วยงาน รปภ เม่ือมีความจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือ 
๔.๓ ช่างอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องสูบน้ําโดย

เคร่ืองยนต์เม่ือเกิดเหตุน้ําท่วม 
  - ปิดประตูระบายน้ําด้านหน้าอาคาร 
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 - วางกระสอบทราย ที่ความสูง ๗๐ cm ก้ันพื้นที่โดยรอบ 
 - เดินเครื่อง สูบน้ํา เพื่อลดระดับน้ํา ในกรณี ที่มีฝนตก 
 - ท่อระบายภายในอาคารให้ถมกระสอบทรายในท่อระบายน้ําให้

เต็ม 
 - ประตูลงห้องเคร่ืองจักรหน้าหลังอาคารให้วางกระสอบทรายความสูง 

๕๐ cm 
 - ประตูห้องเคร่ืองจักรข้างอาคารให้วางกระสอบทรายความสูง ๕๐ 

cm 
 - ประตูห้องเก็บของข้างอาคารให้วางกระสอบทรายความสูง ๕๐ 

cm 
 

 ๕. วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันน้ําท่วม 
                     ๕.๑ เม่ือมีน้ําท่วมเกิดขึ้นบริเวณ อาคารสุขประพฤติ ให้หัวหน้าทําหน้าที่

ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมและเป็นผู้นําทีม ป้องกันน้ําเข้าระงับเหตุน้ําท่วมได้ทันที 
๕.๒ ผู้สั่งการป้องกันน้ําท่วม หรือผู้ช่วยจะต้องเข้าไปควบคุมน้ํา ในพื้นที่

และประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อประเมินสถานการณ์ 
                     ๕.๓ ผู้สั่งการป้องกันน้ําท่วม ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละบุคคล 

ประจําตําแหน่งเคร่ืองสูบน้ํา, และปิดกันทางน้ําโดยทันที และทําการเฝ้าระวัง จุดต่างๆที่น้ําสามารถ
เข้ามาในอาคารได้เดินเครื่องสูบน้ําทุกตัวเต็มกําลังที่ประตูด้านหน้าถนน 

 ๕.๔ ขนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสน้ําไม่ได้ ไปยังจุดที่ปลอดภัย 
 ๕.๕ เม่ือมีน้ําท่วมในจุดที่มีกระแสไฟฟ้า  ช่างมีหน้าทีต้องตัดไฟฟ้า  ในพื้นที่
ออกทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดไฟฟ้าช๊อต 
 ๕.๖  หลังน้ําลดแล้ว  ให้หัวหน้าทีมป้องกันน้ําท่วม  เข้าตรวจสอบความ
เสียหาย  และแจ้งผู้บริหารระดับสูง 
 ๕.๗ ให้เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดพื้นบริเวณที่เกิดน้ําท่วม หลังจากสรุปผล
จากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๘   หัวหนาทีมป้องกันน้ําท่วมตรวจสอบเก็บอุปกรณ์เคร่ืองสูบน้ํา  และ
เก็บเข้าในสถานที่ให้พร้อมใช้ 
 ๕.๙  รายชื่อผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องในการป้องกันน้ําท่วมจะแสดงไว้ใน 
Emergency respond team 

๖. ระดับการป้องกันน้ําท่วมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ 

แผนต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
น้ําท่วมที่มีผลต่อการดําเนินงานของ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับดังนี้ 

ระดับ ๑ (น้ําทว่ม ๑๐ ซม. จากระดับถนน) 
- เตรียมกระสอบทราย 
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- เฝ้าระวังป้องกันน้ําเอ่อล้นรางระบายน้ํา 
- ประกาศให้ผู้ใช้อาคารทราบสถานการณ์ 
- เวรผู้รับผิดชอบโทรแจ้งช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารสุขประพฤติ 

 ผู้รับผิดชอบ ๑. เวรเช้า ช่างอาคาร    
    ๒. เวรบ่าย ช่างอาคาร    

๓. เวรดึก ช่างอาคาร  
ระดับ ๒ (น้ําท่วม ๓๐ ซม. จากระดับถนน) 
- วางกระสอบทรายตามจุดต่างๆ ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
- เตรียมป๊ัมสูบน้ําแบบ Submersible ขนาด ๑.๒ HP บริเวณอาคารชั้น ๑ 
- ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารสุขประพฤติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ผู้รับผิดชอบ ๑. เวรเช้า ช่างอาคาร    
    ๒. เวรบ่าย ช่างอาคาร    

๓. เวรดึก ช่างอาคาร    
ระดับ ๓ (น้ําท่วม ๕๐ ซม. จากระดับถนน) 
- กรณีกลางวันปิดระบบแอร์ชั้นที่ ๑ 
- เตรียมระบบไฟฟ้าสํารองให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
- ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารสุขประพฤติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. เวรเช้า ช่างอาคาร   
   ๒. เวรบ่าย ช่างอาคาร    

๓. เวรดึก ช่างอาคาร   
ระดับ ๔ (น้ําท่วม ๗๐ ซม. จากระดับถนน) 
- ปิดระบบไฟฟ้าหลักชั้น ๑ 
- นําลิฟท์ขึ้นไปไว้ชั้นที่สูงกว่าชั้น ๑ 
- เปิดระบบไฟฟ้าสํารองให้แสงสว่างในเวลากลางคืนกรณีมีการตัดระบบไฟฟ้าหลักจากการ

ไฟฟ้า 
- ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารสุขประพฤติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ผู้รับผิดชอบ ๑. เวรเช้า ช่างอาคาร    
   ๒. เวรบ่าย ช่างอาคาร    

๓. เวรดึก ช่างอาคาร   
  

หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
๑. นายพรชัย เชี่ยวชาญ   วิศวกรหน่วยงานอาคารสุขประพฤติ   ๐๘ ๙๘๕๔ ๓๓๒๙  
๒. เบอร์โทรห้องช่างฝ่ายบํารุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคารสุขประพฤติ ๐๒ ๙๑๓ ๗๐๐๐  

๐๒ ๘๓๑ ๙๔๓๙ หรือ ๙๔๓๙ 
๓. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่เขตบางซื่อ   ๐๒ ๕๘๖ ๙๙๘๑  

 ๐๒ ๕๘๖ ๙๙๗๗ ต่อ ๖๐๓๒-๓ , ๖๐๔๓ 
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๗.   แผนฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหลังจากน้ําท่วม  

ในกรณีเกิดน้ําท่วมภายในบริเวณอาคาร และทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ 
จนกระทั่งน้ําลดจําเป็น อย่างย่ิงที่ทางอาคารจะต้องฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดน้ําท่วม  โดย
การเก็บกวาดขยะ  
เศษวัสดุ ต่างๆ ที่ปนเป้ือนลอยมาพร้อมกับน้ํา โดยจัดแยก เป็นขยะใช้ไม่ได้  และให้แม่บ้าน  ตาม
กฎหมาย  นอกจากนี้จะต้องสํารวจ และกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนําโรค เช่น หนู แมลงสาบ และสัตว์
เลือยคลานต่าง ๆ  ที่หนีน้ํามาอาศัยบริเวณอาคารซึ่งจะนําพาเชื้อโรคมาด้วย  โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา 
เพื่อพิจารณาวิธีการป้องกัน  และกําจัด ต่อไป  นอกจากนี้ยังต้องสํารวจพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมว่ามีพืช 
วัชพืช เกิดเน่าตายอาจจะกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 
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                     แผนปฏิบัติงาน( Emergency plan work flow) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ระดับนี้ที่ท่าน้ําบางโพ
และคลองประปา 

เฝ้าระวังตรวจสอบข้อมูล 

มีแนวโน้มท่ีจะเกิด
เหตุน้ําท่วม 

เตรียมความพร้อม 

ถนนประชาชื่นน้ํา
ท่วม ๑๐ cm 

ประกาศใช้และดําเนินการตามแผนน้ําท่วม 

รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูง 

ถนนประชาชื่นน้ํา
ท่วม ๑๐ cm 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 
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ใช่ 

แจ้งทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องถึงผลกระทบ  
วางแผนการแก้ไข 

ดําเนินการป้องกันน้ําท่วม 

ควบคุมไม่ให้
น้ําเข้าอาคาร 

ดําเนินการตามแผนป้องกันความเสียหาย 
ตามระดับความสูงของน้ํา 

เฝ้าระวัง 

ระดับน้ําเข้าสู่
สภาวะปกติ 

สํารวจความเสียหาย ฟ้ืนฟู รายงาน
สถานการณ ์

ได้ 
ไม่ 

ใช่ 
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เว็บไซต์การติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตรวจดูระดับน้ํา 
http://dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx 

 
 
 

http://www.scadachaopraya.com   

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            เจ้าหน้าที่ประจําอาคาร  ประสานงานและควบคุมกลุ่มงานอาคาร

และสถานที่ สํานักบริหารงานกลาง 
วิธีการติดตามและรายงานผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 
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๓. แผนรองรับจากแผ่นดินไหว 
       ๑ ความหมาย 

แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การส่ันสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมา
จากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใดๆ แต่บางคร้ังก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างใหญห่ลวงได้ 

อาคารถล่ม  หมายถึง  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน แพ 
คลังสินค้า สํานักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว
และอาจทําให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้  

๒ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
    ๒.๑ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งกําเนิดจาก

ตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทําให้เกิดแรงสั่น
ไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

    ๒.๒ แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน 
รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย  

๓ อันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

    ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

    ๓.๑ ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินที่ต่างกัน การพังทลายของ
ดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ 

      ๓.๒ ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน 
 ๓.๓ ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ําที่เรียกว่า “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด

ใหญ่ในทะเล  และมหาสมุทร ทําให้เกิดคลื่นทะเลซัดฝั่ง 
   ๓.๔ ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

๔ ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

            ๔.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

 เป็นการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดขึ้น 
                         ๔.๑.๑ จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มรวมท้ัง
ประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาภัยกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
                         ๔.๑.๒ การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ
โทรทัศน์  และเชื่อฟังคําเตือนอย่างเคร่งครัด 
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     ๔.๑.๓ ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเคร่ืองใช้ภายในอาคาร ทําการ
ยึดอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง 

  ๔.๑.๔ สอนเจ้าหน้าที่ให้รู้จักตัดไฟ ปิดวาล์วน้ําและแก๊ส 
                         ๔.๑.๕ สํารองเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
อาทิ ไฟฉายเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่จะเกิดขึ้น 
 ๔ .๑ .๖ ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิด
แผ่นดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เม่ือมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพ
เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัย 
  ๔.๑.๗ ทางอาคารจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รวมทั้งฝึกซ้อมการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เม่ือ
เกิดแผ่นดินไหวหรืออาคารถล่มอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว 
 ๔.๑.๘. สํารวจ พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งสํารวจ พื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๑.๙ ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้มีการเสริมความแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว 
   ๔.๑.๑๐ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัยให้ เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ 

  ๔.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เป็นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต 
ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ที่เกิดขึ้น 
 ๔.๒.๑ ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่
ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักได้มาก หรือ
อยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู 
หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน 
 ๔.๒.๒ ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ํา และแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
 ๔.๒.๓ หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความสั่นสะเทือนจะหยุด 
 ๔.๒.๔   อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
แก๊สร่ัวอยู่ 
 ๔.๒.๕ ติดตามเหตุการณ์และคําเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ไม่ตื่นตกใจ 
 ๔.๒.๖ เตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
 ๔ .๒ .๗ จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ กําหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ที่เกิดภัยและเป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๔.๒.๘   จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณ
อาคารที่ถล่ม 
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   ๔.๒.๙ ดําเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของ
องค์กรไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย 
      ๔.๒.๑๐ เม่ือจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  

 ๔.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เป็นการดําเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กลับคืนสู่สภาพ
คงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย 

  ๔.๓.๑ การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 
      ก. สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

ผู้ประสบภัย 
     ข. ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย เช่นที่พักอาศัยชั่วคราว น้ํา
อุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
     ค. ทําความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง สิ่งชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็ว 
 ๔.๓.๒ การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 
      ก. จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตราย
ในระยะแรก 
     ข. จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อม่ันใน
การให้ความช่วยเหลือของการประปาส่วนภูมิภาคต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
 ๕. แผนอพยพ 
  แผนอพยพ กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและ
สถานที่ทํางานในขณะเกิดภัยพิบัติ 
  แผนการอพยพที่กําหนดนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้นําทาง จุดนัดพบหน่วย
ตรวจสอบจํานวนเจ้าหน้าที่ หน่วยช่วยชีวิตแลอพยพ ฯลฯ ควรได้มีการกําหนดความรับผิดชอบในแต่
ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการอพยพ ดังนี ้
  - ผู้ควบคุมการอพยพ ตัวแทนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวแทนสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์  

 - ผู้ช่วยผู้ควบคุมการอพยพ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
แผนงานกําหนดหน้าที่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๕.๑ นําทาง จะพาผู้ปฏิบัติงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่ได้กําหนดไว้จุดนัดพบหรือจุด
รวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่สามารถมารายงานตัวและทําการตรวจนับจํานวนได้ 
 ๕.๒ หน่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจนับจํานวนเจ้าหน้าที่ว่าได้อพยพออกมานอก
บริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่ 
 ๕.๓ หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ที่ติดค้างอยู่ใน
อาคารรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ออกมาถึง “จุดรวมพล” แล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ
เป็นต้น จะทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และติดต่อยานพาหนะในกรณีที่จําเป็นต้องนําผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 
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ข้ันตอนการใช้แผนอพยพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ควบคุมการอพยพสั่ง 
ไปยังผู้นําทาง 

ผู้นําทาง ประกาศเตรียมอพยพ 
(ประกาศเตือนภัย ๓ ครั้ง) 

ผู้นําทางถือสัญญาณธงนําเจ้าหน้าที่ 
ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามช่องทางที่กําหนด 

ผู้นําทางนําเจ้าหน้าที่ไปยังจุดรวมพล 

ผู้นําทางและผูต้รวจสอบยอดตรวจสอบ 
ยอดเจ้าหน้าที่ ณ ที่รวมพล 

ผู้ตรวจสอบแจง้ยอดต่อผู้อํานวยการอพยพ 
 ณ จุดรวมพล 

นําผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งหน่วยพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลใกล้เคียง 

ผู้อํานวยการอพยพแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ในจุด 
รวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ 

หากยอดไม่ครบผู้อํานวยการอพยพ 
สั่งช่วยค้นหา 

หน่วยค้นหารายงานผล 
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                                         แผนการซ้อมอพยพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํารองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว 

 

ประกาศเตือนภัย ๓ ครั้ง 

 

ผู้นําทางถือสัญญาณธงนําผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
อพยพจากสํานักไปจุดรวมพล 

 

รายงานตัว/ผู้รับผิดชอบเช็คช่ือ 

 

- แจ้งเหตุการณ์สงบ 
- ให้เจ้าหน้าที่กลับเข้าสถานทีท่ํางาน 
- กล่าวขอบคุณ 

ประชุม / สรุปผล 
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   แผนอพยพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาดําเนินการ                      ตลอดปีงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สํานักบริหารงานกลาง 
วิธีการติดตามและรายงานผล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 

 
 

ผู้ควบคุมการอพยพ 
- ตัวแทนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
- ตัวแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยผู้ควบคุมการอพยพ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ผู้นําทางอพยพ 
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) 

หน่วยตรวจสอบจํานวนเจ้าหน้าที่ 
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) 

จุดรวมพล 
ลานจอดรถหน้าอาคารสุขประพฤติ 

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ 
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ตัวชีว้ัดตามแผนและแนวทางในการจัดการภัยพบิัตแิละสถานการณ์ฉุกเฉินของสํานกังาน
เลขาธิการวฒิุสภา (อาคารรัฐสภา ๒ และอาคารสุขประพฤต)ิ 
  ๑)  จํานวนสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มีค่า
เท่ากับศูนย์ 
  ๒)  จํานวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน อาคารรัฐสภา ๒ เพ่ือเตรียมเฝ้าระวังเหตุ 
  ๓)  จํานวนครั้งท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมพร้อมและป้องกันเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินภายในอาคารรัฐสภา ๒  
  ๔)  จํานวนครั้งที่สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ไม่สามารถประชุม สัมมนา หรือดําเนินการตามพันธะกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน        
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แนวทางในการบริหารความตอ่เนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแผนบริหารความต่อเนื่อง เป็นการดําเนินงาน
ต่อเนื่องตามแผนป้องกันและแผนเผชิญในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
แนวทางในการดําเนินงานในภาพรวม รวมท้ังในขั้นการปฏิบัติตามกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 ๑. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

๑.๑ สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการกําหนดพื้นที่ชั่วคราว ในสถานที่ปลอดภัยตามหลักการ
ของแผนเผชิญเหตุที่ได้ดําเนินการประสานงานไว้ เพื่อเป็นที่ทําการชั่วคราวของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยคํานึงถึงความครอบคลุมการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในท้ังหมดหรือเท่าที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วน โดยพิจารณาจากพันธกิจและการให้บริการที่กระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นหลัก ภายใต้การประเมินความเหมาะสมโดยคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานฯ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงระยะเวลา  ๑ วัน – ๑ สัปดาห์ เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน  

๑.๒ สํานักที่รับผิดชอบกําหนดการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ชั่วคราว) ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ในอัตรากําลังที่เหมาะสมตามความจําเป็นและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ของสํานักงาน รวมทั้งกําหนดพื้นที่ในการเก็บรักษาเอกสารทางราชการที่มีความสําคัญ และเอกสาร/
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางของสํานักงานฯ ชั่วคราวอย่างชัดเจน 

๑.๓ สํานักที่รับผิดชอบจัดพื้นที่การให้บริการของสํานักงานฯ ชั่วคราวแบบ One stop service 
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๑.๔ สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการดําเนินงานทั้งในส่วน
ของการประชุมวุฒิสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ และการใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
อย่างเร่งด่วน และขยายผลไปสู่การจัดเตรียมพื้นที่สํานักงานฯ ใหม่แบบเต็มระบบ ในกรณีที่ภาวะ
วิกฤตมีความต่อเนื่อง จนไม่อาจกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็วขึ้น 

๒. วัสดุและอุปกรณ์ 
 ๒.๑ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและทุกสํานัก นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าทดแทน/ช่วย     
ลดทอนปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านการจัดประชุม และการปฏิบัติราชการ เว้นแต่กรณีเกิด   
ปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าช่วยการปฏิบัติงานได้ ให้ใช้การปฏิบัติงาน   
โดยบุคคลเข้าแทน 

๒.๒ สํานักที่เก่ียวข้องกําหนดรูปแบบ/วิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน 
ว่าจะสามารถใช้การติดต่อสื่อสารได้โดยวิธีการใดได้บ้าง และแจ้งให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึงที่ตั้งของสํานักงานฯ ชั่วคราว วิธีการติดต่อ การเข้าถึงพื้นที่ และบริการของ
สํานกังานฯ 

๓. บุคลากรหลัก กําหนดเวรผลัดในการเข้าปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ชั่วคราว) เพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานและสามารถรองรับงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกําหนดชั้นการรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน เพื่อรองรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับสํานักงาน (ชั่วคราว) อีกได้ 

กรณีที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ ผู้บริหารอาจมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน หรือสถานท่ีที่มีความสะดวกต่อการทํางาน โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อ ประสานงาน และรับ-ส่งชิ้นงานได้ตลอดเวลา 
 ทั้งนี้ คณะบริหารความต่อเนื่องทําการประชุมประเมินสถานการณ์ รับทราบปัญหา
อุปสรรค และสั่งการเพื่อการปฏิบัติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกขั้น โดยทุกสํานักในสํานักงาน
รวบรวมข้อเท็จจริง/ปัญหาอุปสรรคเข้ารายงานประกอบการพิจารณาประเมิน โดยคณะบริหารความ
ต่อเนื่องพิจารณาทั้งความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการกลับคืนสู่ที่ตั้งสํานักงานฯ หรือการ
จัดหาที่ตั้งสํานักงานฯ ชั่วคราวท่ีเหมาะสมมากข้ึน หรือการจัดหาที่ตั้งสํานักงานใหม่ในกรณีที่ความ
เสียหายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้พื้นที่เดิม 
 การดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะทําการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และสามารถกลับเข้าสู่ที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เช่นภาวะปกติ 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
สํานัก หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง - รับผิดชอบในเรื่องการ
จัดหา/เช่าสถานที่ราชการ
หรือเอกชน เพื่อเป็นสถานท่ี
ทํางานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในระยะ
เร่ิมต้น หรือระยะยาว ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับเหตุภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. สํานักการคลังและงบประมาณ - รับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น    
ค่าเช่าสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่จําเป็นในระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 

 

 - รับผิดชอบจัดหารถอํานวยความสะดวกบุคคลากรในการ
ขนย้ายเอกสารหรือ
อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๓. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- รับผิดชอบในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในเบื้องต้น 
พร้อมทั้ง อุปกรณ์
ติดต่อสื่อสารพื้นฐาน เช่น โทรศัพท์, โทรสาร เป็นต้น รวมไป
ถึงการจัดหาระบบ Internet/Wifi 



  ๗๖

 
โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

และกระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
(รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับมอบหมาย) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
(เลขาธิการวุฒิสภา) 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

ผอ.ส.พัฒน์ฯ ผอ.ส.เทคโนฯ ผอ.ส.การพิมพ์ ผอ.ส.นโยบายผอ.ส.กรรม ๓ 

ผอ.ส.วิชาการผอ.ส.กลาง

ผอ.ส.กํากับ 

ผอ.ส.ปชส. ผอ.ส.ประธาน ผอ.ส.คลัง ผอ.ส.การต่างฯ 

ผอ.ส.กรรม ๑ ผอ.ส.กรรม ๒ ผอ.ส.กฎหมาย ผอ.ส.ภาษาฯผอ.ส.ประชุม 

ผอ.ส.ชวเลข

ทีมงานหรือบุคลากรในสังกัดของแต่ละสํานัก 



แผนการดําเนินงานการป้องกันและระงับอัคคีภยัและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ณ อาคารรฐัสภา ๒ 

 
 

ลําดับ 
 

ภารกิจ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
๑ สํารวจอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนภัยดับเพลิง 

ระบบปั้มน้ําดับเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
กลุ่มงานอาคาร

สถานที 
            

 
๒ 

ซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน จัดซื้อจัดหาให้เพียงพอ จัดทําป้ายสัญลักษณ์
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เสน้ทางหนีไฟ ให้เป็นตามกฎหมายกําหนด 

 
กลุ่มงานอาคาร

สถานที 

            

 
๓ 

ทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบปั๊มน้ํา และ 
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
พร้อมจัดทําเป็นรายงานผลการทํางาน 

   การไฟฟ้า 
  นครหลวง 
กลุ่มงานอาคาร 
สถานที่  

            

 
๔ 

ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ แผนตรวจ
ตราป้องกันวัสดุต้องสงสัย ให้มีความทันสมยัและ
สอดคล้องกับภารกิจของสมาชิก สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และนาํเรียนเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติ 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ 

กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย 

         
 

   

๕ ประชุมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
แผนการดําเนินงาน, กลุ่มงานอาคารสถานที่, การไฟฟ้า
นครหลวง เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๒ 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ 

            
 
 
 

แผนการดําเนนิงานต่อ... 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานการป้องกันและระงับอัคคีภยัและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ณ อาคารรฐัสภา ๒ 

 
 

ลําดับ 
 

ภารกิจ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
 
๖ 

ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากร
ของสํานักงาน อาคารรัฐสภา ๒  

กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 
สํานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

            

 
๗ 

ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เฉพาะเจ้าหน้าที่  
ตํารวจรัฐสภา ประจําอาคารรัฐสภา ๒ ให้เกิดความ
ชํานาญ และซกัซ้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 

 กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 
กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย 

            

 
๘ 

ซักซ้อมร่วม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา กลุม่งานอาคารสถานที่      
การไฟฟ้านครหลวง ภายในอาคารรัฐสภา ๒ ให้เกิด
ความชํานาญ และซักซ้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 

 
 กลุ่มงาน

อาคารสถานที่

            
 

               
 
 
๙ 

ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดย
การจําลองสถานการณ์เหตุการณ์ขึ้น การอพยพ
บุคลากรออกจากอาคาร การปฐมพยาบาล  

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ 
กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย 
การไฟฟ้านคร
หลวง  

            

๑๐ สรุปผลการดําเนินการนําเรียนเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณา 

 กลุ่มงาน
อาคารสถานที่

            
 

 



แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี 

ณ อาคารรัฐสภา ๒ 
 

 
ลําดับ 

 
ภารกิจ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ชั้นต่างๆ 
 
        ชั้นใต้ดิน 

 
ชั้น ๑ 

 

 
ชั้น ๒ 

 

 
ชั้น ๓ 

 
๑ จําลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ที่ชั้น ๓ - สํานักบริหารงานกลาง    / 

 
 
๒ 

รปภประจําชั้น หรือผู้พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งหัวหน้าชุด
รักษาความปลอดภัย โดยชุดดับเพลิงตามแผนปฏิบัติเข้า
ระงับเหตุดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าชุดดับเพลิง รปภ
ชั้น ๓  และ ชั้น ๑ นําถังดับเพลิงช่วยดับเพลิง 

 
สํานักบริหารงานกลาง 

 
 
 

 
/ 

  
/ 
 

 
๓ 

บุคลากรของสํานักงานฯ ที่ปฏิบัติงานประจําชั้น ๓ ทุก
สํานัก (ชั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้) จะเป็นกลุ่มแรกที่ทําการ
อพยพตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทางบันไดขึ้น-ลง อาคารปกติ (ด้วยความระมัดระวัง) 

 
- สํานักบริหารงานกลาง 
- ทุกสํานักในชั้นเกิดเหตุ 

    
/ 

 
 
๔ 

การดับเพลิงในชั้น ๓ (ชั้นเกิดเหตุ) หัวหน้าชุดดับเพลิงจะ
เป็นผู้ประเมินสถานการณ์การดับเพลิง (หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการควบคุมเพลิงส่อไปในทางที่จะเกิดเพลิง
ใหญ่หรือไม่สามารถควบคุมเพลิงได้) จะรายงานให้
หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อทํ าการอพยพ
บุคลากรชั้นต่างๆ ตามลําดับดังนี้ ชั้น ๒, ๑ และชั้น ใต้ดิน  
(โดย รปภ ประจําชั้นจะสั่งอพยพ) เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บุคลากรไปแออัดในทางบันไดหนีไฟ 

 

- สํานักบริหารงานกลาง 

- ทุกสํานัก 

 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

          / 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

       
       

 
 



 
แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 

ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

 
 

ลําดับ 
 

ภารกิจ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ชั้นต่างๆ 

 
        ชั้นใต้ดิน 

 
ชั้น ๑ 

 

 
ชั้น ๒ 

 

 
ชั้น ๓ 

 
๕ กรณี ไมส่ามารถควบคุมเพลิงได้ หัวหน้าชุดรักษาความ

ปลอดภัย (รักษาการณ์ ชั้น๑) จะสั่งปล่อยสัญญาณเตือน
อัคคีภัยให้ดังทั่วทั้งอาคารเพื่อแจ้งเตือนบุคลากรที่ยังไม่
ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ให้อพยพออกจากตัวอาคารโดยด่วน 

 
 
- สํานักบริหารงานกลาง 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 
๖ 

ให้บุคลากรทุกชั้นที่อพยพ ให้ลงบันได ขึ้น-ลง อาคารปกติ
แล้วไปออกประตูทาง เข้า-ออก ตัวอาคาร เพื่อออกไปที่
ลานจอดรถ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ อํานวยความสะดวก 

 
 
สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักต่างๆ 

 
ให้บุคลากร อพยพออกจากตัวอาคาร โดยใชบ้ันได ขึ้น – ลง อาคารปกต ิ

โดยจะมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกบริเวณทางออก 
 

 
๗ 

ระหว่างในการดับเพลิง หัวหน้าชุดดับเพลิงจะประเมิน
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อรายงาน หัวหน้าชุดรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ ชั้น ๑ ให้ทราบสถานการณ์  
 เพื่อเตรียมการดังนี้ 

- แจ้งหน่วยดับเพลิง , หน่วยพยาบาล 
- ควบคุมสถานการณ์ บริเวณหน้าอาคาร 
- ประสานฝ่ายงานช่าง, สั่งตัดกระแสไฟฟ้า 
- รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา 

 

 
 
 
 
- สํานักบริหารงานกลาง 
 

    
 

หมายเหตุ      การซักซ้อมจะลงมือซักซ้อมปฏิบัติ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ และจะมีการตัดกระแสไฟฟา้ โดยสํานักบริหารงานกลาง จะทําการจับเวลาโดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ           
                  ๑. ช่วงที่ชุดปฏิบัติการเข้าดับเพลิง /๒. ช่วงการสั่งอพยพบุคลากรออกจากตัวอาคาร  
ข้อควรปฏิบัติ  ๑. ตั้งสติให้ดี ปฏิบัติตามคําแนะนําและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รปภ /  ๒. เมื่อออกจากตัวอาคารแล้วไม่กลับเข้าตัวอาคารอีกจนกว่าจะได้รับแจ้งให้เข้าตัวอาคารได้เพื่อความ     
                     ปลอดภัย /๓.เพื่อความถูกต้องให้รับข้อมูลข่าวสารหรือความคืบหน้าเหตุการณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน



แผนดําเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ณ อาคารสขุประพฤต ิ

 
 

ลําดับ 
 

ภารกิจ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
๑ สํารวจอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนภัยดับเพลิง 

ระบบปั้มน้ําดับเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
บริษัท 

รวมนคร 

            

๒ ซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน จัดซื้อจัดหาให้เพียงพอ จัดทําป้ายสัญลักษณ์
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เส้นทางหนีไฟ ให้เป็นตามกฎหมาย
กําหนด 

บริษัท 
รวมนคร 

            

๓ ทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบปั๊มน้ํา และ 
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
พร้อมจัดทําเป็นรายงานผลการทํางาน 

บริษัท 
รวมนคร 

            

๔ ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ แผนตรวจ
ตราป้องกันวัสดุต้องสงสัย ให้มีความทันสมยัและ
สอดคล้องกับภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  และนําเรียนเลขาธิการวุฒิสภา
พิจารณาอนุมัติ 

กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 

            

๕ ปรับปรุงแผนฉกุเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย และแผ่นดินไหว
อาคารสุขประพฤติ 
 

บริษัท 
รวมนคร 

            

๖ ประชุมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
แผนการดําเนินงาน, กลุ่มงานอาคารสถานที่, บริษัท 
รวมนครก่อสรา้ง (ประเทศไทย) จํากัด , เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจําอาคารสุขประพฤติ 

กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 

            

แผนการดําเนินงานต่อ... 



แผนการดําเนินงานการป้องกันและระงับอัคคีภยัและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ณ อาคารสขุประพฤต ิ

 
 

 
ลําดับ 

 
ภารกิจ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
๗ ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยกับเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยประจําอาคารสุขประพฤติใหเ้กิดความ
ชํานาญ และซกัซ้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 

บริษัทรวม
นครและ 
 กลุ่มงาน

อาคารสถานที่

            

๘ ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการจําลองสถานการณ์
เหตุการณ์ขึ้น การอพยพบุคลากรออกจากอาคาร    
การปฐมพยาบาล 

บริษัท 
รวมนครและ 

 กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 

            

๙ สรุปผลการดําเนินการนําเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อ
ทราบและพิจารณา 

 กลุ่มงาน
อาคารสถานที่

            

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
สํานักบริหารงานกลาง 



แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี 

 ณ อาคารสุขประพฤติ 
 

 
ลําดับ 

 
ภารกิจ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การปฏบิัติเมื่อเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ชั้นต่างๆ 
ชั้น 
๑๑

ชั้น
๑๒ 
 

ชั้น 
๑๓ 

 

ชั้น 
๑๔

ชั้น 
๑๕ 

 

ชั้น 
๑๖ 

 

ชั้น 
๑๗ 

 

ชั้น 
๑๘ 

 

ชั้น 
๑๙ 

 

ชั้น 
๒๐ 

 

ชั้น 
๒๑

ชั้น 
๒๒

ชั้น 
๒๓

ชั้น 
๒๔

ชั้น 
๒๕

ชั้น 
๒๖ 

ชั้น 
๒๗ 

ชั้น 
๒๘ 

๑ จําลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ที่ชั้น ๑๓ -สําบริหารงาน
กลาง 

  /                

 
 
๒ 

รปภประจําชั้น หรือผู้พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งหัวหน้าชุด
รักษาความปลอดภัย โดยชุดดับเพลิงตามแผนปฏิบัติเข้า
ระงับเหตุดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าชุดดับเพลิง 
รปภชั้น ๑๓,๑๒,๑๔ และมีรปภ ชั้น ๑๑,๑๕ นําถัง
ดับเพลิงมาสนับสนุน พร้อมทั้งไปปฏิบัติหน้าที่แทน 
รปภชั้น ๑๒,๑๓ เพื่อรอรับคําสั่ง 

 
- สํานักริหาร  
งานกลาง 
- องค์การ
สงเคราะห์
ทหารผ่านศึก 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

             

 
๓ 

บุคลากรของสํานักงานฯ ที่ปฏิบัติงานประจําชั้น ๑๓ 
ทุกสํานัก (ชั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้) จะเป็นกลุ่มแรกที่ทํา
การอพยพตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทางบันไดหนีไฟ (ด้วยความระมัดระวัง) 

- สํานักริหาร
งานกลาง 
- ทุกสํานักใน
ชั้นเกิดเหตุ 

   
/ 

               

 
 
๔ 

การดับเพลิงในชั้น ๑๓  (ชั้นเกิดเหตุ ) หัวหน้าชุด
ดับเพลิงจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์การดับเพลิง  
(หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการควบคุมเพลิงส่อไป
ในทางที่จะเกิดเพลิงใหญ่หรือไม่สามารถควบคุมเพลิง
ได้) จะรายงานให้หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ทํ าการอพยพบุคลากรชั้นต่างๆ  ตามลํ าดับดังนี้ 
ชั้น๑๒,๑๔ ชั้น๑๑ , ๑๕ และตามด้วยชั้น ๑๖,๑๗,๑๘ 
ไปจนครบทุกชั้น (โดย รปภ ประจําชั้นจะสั่งอพยพ) 
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บุคลากรไปแออัดในทางบันไดหนีไฟ 

- สํานักริหาร
งานกลาง 

- ทุกสํานัก 

- องค์การ
สงเคราะห์
ทหารผ่านศึก 

 
 
 
๓ 
/ 

 
 
 
๑ 
/ 

  
 
 
๒ 
/ 

 
 
 
๔ 
/ 

 
 
 
๕ 
/ 

 
 
 
๖ 
/ 

 
 
 
๗ 
/ 

 
 
 
๘ 
/ 

 
 
 
๙ 
/ 

 
 
 

๑๐ 
/ 

 
 
 

๑๑ 
/ 

 
 
 

๑๒ 
/ 

 
 
 

๑๓ 
/ 

 
 
 

๑๔ 
/ 

 
 
 

๑๕ 
/ 

 
 
 

๑๖ 
/ 

 
 
 

๑๗ 
/ 

                     
                     



แผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสาํรองฉุกเฉินกรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ขอทุกปี 

ณ อาคารสขุประพฤติ 
 

 
ลําดับ 

 
ภารกิจ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การปฏบิัติเมื่อเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ชั้นต่างๆ 
ชั้น 
๑๑

ชั้น
๑๒ 
 

ชั้น 
๑๓ 

 

ชั้น 
๑๔

ชั้น 
๑๕ 

 

ชั้น 
๑๖ 

 

ชั้น 
๑๗ 

 

ชั้น 
๑๘ 

 

ชั้น 
๑๙ 

 

ชั้น 
๒๐ 

 

ชั้น 
๒๑

ชั้

๒

ชั้

๒

ชั้

๒

ชั้

๒

ชั้

๒

ชั้

๒

ชั้

๒

 
๕ 

กรณี ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (บก 
ชั้น๑) จะสั่งปล่อยสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้ดังทั่วทั้งอาคารเพื่อแจ้ง
เตือนบุคลากรที่ยังไม่ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ให้อพยพออกจากตัว
อาคารโดยด่วน 

 
- สํานักริหาร 
  งานกลาง 
- ทุกสํานัก 

 
/ 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

 
/

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
๖ 

ให้บุคลากรทุกชั้นที่อพยพ ให้ลงบันไดหนี้ไฟแล้วไปออกประตูชั้นลานจอด
รถ ชั้น๑๐ , ๙ , ๘ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ อํานวยความสะดวก 

 
- สํานักบริหาร      
  งานกลาง 
- ทุกสํานัก 

อพยพออกที่ประตลูานจอดรถชั้น ๑๐,๙,๘ แลว้เดินวนตามลานจอดรถลงไป
ชั้น ๑ 

โดยมี รปภ คอยอํานวยความสะดวกบริเวณทางออก 
 
๗ 

ระหว่างในการดับเพลิง หัวหน้าชุดดับเพลิงจะประเมินสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลาเพื่อรายงาน หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบริเวณ ชั้น ๑ ให้
ทราบสถานการณ์  
 เพื่อเตรียมการดังนี้ 

- แจ้งหน่วยดับเพลิง , หน่วยพยาบาล 
- ควบคุมสถานการณ์ บริเวณหน้าอาคาร 
- ประสานฝ่ายงานช่าง, สั่งตัดกระแสไฟฟ้า 
- รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

 

- สํานักริหารงาน
กลาง 
- องค์การ
สงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก 

                

หมายเหตุ    การซักซ้อมจะลงมือซักซ้อมปฏิบัติ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ เทา่นั้น และจะทาํการตัดกระแสไฟฟา้ เรียงลาํดับชั้นเพื่อความปลอดภัย และมิให้กระทบต่อระบบของสํานักเทคโนฯ 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสํานักบริหารงานกลาง จะทําการจับเวลาโดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ ๑. ช่วงที่ชุดปฏิบัติการเข้าดับเพลิง /๒. ช่วงการสั่งอพยพบุคลากรออกจากตัวอาคาร  
ข้อควรปฏิบัติ  ๑. ตั้งสติให้ดี ปฏิบัติตามคําแนะนําและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รปภ / ๒. ไม่นํารถยนต์ออกจากตัวอาคาร/ ๓. เมื่อออกจากตัวอาคารแล้วไม่กลับเข้าตัวอาคารอีกจนกว่า   
                   จะได้รับแจ้งให้เข้าตัวอาคารได้เพื่อความปลอดภัย /๔.เพื่อความถูกต้องให้รับข้อมูลข่าวสารหรือความคืบหน้าเหตุการณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕. ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน  
 



 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักกฎหมาย ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพทผ์ู้รบัผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๕-๖ 
            มือถือ ๐๘ ๔๖๓๗ ๒๗๒๗    

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายสําเริง  รอดโฉม 
๒.นายอมร  สุวรรณโรจน์   
๓.นายพัลลภ  วงค์พานิช  
๔.นายอภิวัฒน์  สุดสาว   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผดิชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง เมื่อ
เห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง และให้เป็น
หน้าที่ของผู้มหีน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์  
๒.นางพวงผกา  วรศิลป์  
๓.นางอุไรรัตน์  วิเศษฤทธิ์  
 หน้าที ่
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 
                 นายสุชาติ  พื้นทองคํา 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักวิชาการ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๙ 
           มือถือ ๐๘ ๙๖๗๖ ๔๑๑๖ 

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายกิตติศักดิ  อุไรวงศ์ 
๒.นายกฤษคชาภณ  อ้วนนาแวง   
๓.นางสาวมัทยา  ศรีพนา  
๔.นางศิริกาญจน์  กลิ่นอําพันธ์   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวภารดี  ปัญญยาห์พันธุ์ 
๒.นางสาวศุภลักษณ์  เกือกแก้ว  
๓.นางสุภาพ  สมโภชน์  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นางชิสา  พรประเสริฐ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักกรรมาธิการ ๓ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๕, ๙๒๐๖ 
           มือถือ ๐ ๘๑๓๙ ๘๓๓๖๕     

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายอุดร  พันธุมิตร 
๒.นายพิสิฐ์  นิธิสิริวรธรรม   
๓.นายธารณ์ธรรม์  ธรรมวงศ์  
๔.นางสุภัทรินทร์  ไชยชาดา   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวอภิรดา  บัวทอง 
๒.นายวุฒิ  เกษมทรัพย์  
๓. นายชาณุ  สุวรรณพานิช 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นางณัฐนันทน์  กระจ่างวงศ์ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักงานประธานวุฒิสภา ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๒ 
     

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายจักรวาล  ศรีสุข 
๒.นายกาญจน์สุชล  หลงวงศ์   
   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวภาวนา  คํารศ 
๒.นาธิติยา  ครุฑทามาส  
  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นางรักชนก  เกสรทอง 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักงานประธานวุฒิสภา  ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร รัฐสภา ๒ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๒๔๔ ๑๖๒๔ 
     

  

กฤ 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายภูริทัตร  เลิศวุฒิ 
๒.นายพิชญ์  สุวรรณเปียม   
 
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวธนียา  ธรรมผล 
๒.นางสาวกฤตยา  หวังบู่   
  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายสําราญ  มงคล 
 



 แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๐ 
           มือถือ ๐๘ ๑๙๑๑ ๗๑๑๖  

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายสรยุทธ  ปลื้มถนอม 
๒.นายจิรายุส  จีนช้าง   
๓.นายธนพงษ์  บุญยงค์  
๔.นายวินัย  และไหม   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นายจักรกฤษณ์  ศรีกล่ํา 
๒.นางสาวชลภัสสรณ์  เจือจันทร์  
๓.นางสาวจิตติมา  ม่วงศิริ  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักประชาสัมพันธ์ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๔ 
           มือถือ ๐๘ ๓๖๔๔ ๔๙๘๕   

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.ว่าที่ร้อยตรี อนุรักษ์  โกมลศรี 
๒.นายกฤตพล  คําลา   
๓.นางสาววรินทร  จันทรัตน์  
๔.นายเดวิทย์  อุปวงษ์   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวสมฤดี  สังสุด 
๒.นางสาวพัชรี  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ  
๓.นางสาวดาวิกา  สุมทรธาลัย  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายณัฐพงษ์  ม่วงพรหม 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๔, ๗๕ 
           มือถือ ๐๘ ๙๐๗๘ ๙๔๒๒   

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายประจักษ์  เพ็ญเลี้ยง 
๒.นายสุพล  พิรักษา     
๓.นายสาโรจน์  ภคุโล  
๔.นายเจษฎา  เชาวนะกิจ   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.จ่าโท เชิดศักดิ์  เพิ่มทรัพย์ 
๒.นางสาวพัทธกานต์  วุฒิอัครวัฒน์  
๓.นางสาวอัญชิสา  มีข้าว  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายนรมิตร  คุณโลกยะ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักนโยบายและแผน ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕ 
           มือถือ ๐๘ ๑๘๑๑ ๒๗๔๔   

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายอมร  จึงรุ่งฤทธิ์ 
๒.นายศักดิเดช  รัตนประทีปพร     
๓.นายสุรศักดิ์  มั่งคั่ง  
๔.นายอภิสิทธิ์  ซาวจําปา   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางพัชรินทร์  หันชะนา  
๒.นางสาวพิสมัย  วงละคร  
๓.นางสาวชัชพร  แดงสําราญ  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายธัชชัย  แก้ววารี 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๔ 
           มือถือ ๐๘ ๒๗๘๒ ๔๑๘๓   

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.สิบเอกยรรยง  โสรัตน์ 
๒.นายธงไท  ไชยหิรัญการ     
๓.นายวิราชินร์  บุญเมือง  
๔.นายปราโมทย์  พุทธังกุโร   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นายณัฐดนัย  ธรฤทธิ์  
๒.นางสาวปิยวดี  ฉายอิ่ม  
๓.นางทิพย์วรรณ  ลูกจันทร์  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายชาติชาย  เนื่องนิยม 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักกํากับและตรวจสอบ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๒ 
            

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายวัฒนชัย  หนูเสมียน 
๒.นายปรเมศวร์  ศรีละมนตรี     
๓.นายวราวุธ  ศุภลักษณ์  
๔.นายรัชชานนท์  คงอิ่ม   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นายเมถุน  ครุศาสตร์  
๒.นายสันติชัย  พัฒนชาติ  
๓.นายคณฉัตร  สุวิทวัส  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 

นายทศพร  แย้มวงษ์ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักกรรมาธิการ ๑ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๐ , ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๔ 
           มือถือ ๐๘ ๑๘๕๗ ๙๗๓๔ , ๐๘ ๒๐๘๔ ๙๔๒๕    

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายภาสันต์  เงาศุยาธน 
๒.นายชูพงศ์  สายสร้อย     
๓.นายรณภพ  เยาว์ประเสริฐ  
๔.นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางมนทิรา  ยอมเจริญ  
๒.นางสาวดวงเดือน  จันทรศร  
๓.นางสาวอัญชลี  วุฒิศิริ 
๔.นางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า  
 หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
     ๑. ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  

๒. นายสงกรานต์  แก้วมะเริง 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักกรรมาธิการ ๒ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๒ , ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๕ 
           มือถือ ๐๘ ๖๘๒๑ ๑๙๘๖    

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายสุพัฒน์  โพธิ์เงิน 
๒.นายฉัตรชัย  ก่อเกิด     
๓.นายพรเทพ  สร้อยโคกสูง  
๔.นางสาวมาลี  ผึ้งหลวง   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางทิพย์มณี  รอดนิยม  
๒.นางสาวมาลี  ผึ้งหลวง  
๓.นางสาวสุภิญญา  สีนอง 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

 นางสุทิพย์  นุ่มนก 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักการพิมพ์ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๙ 
           มือถือ ๐๘ ๙๘๙๕ ๑๑๗๐ 

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายชรินทร์  แพนไธสง 
๒.นางสาวกัญญ์วรา  แซ่เจีย     
๓.นางสาวปัทมา  สุดจันทร์   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวจุฑามาศ  ศุภนารถ  
๒.นางสาวเขมิกา  เทียนกระจ่าง  
๓.นางสาวชลธิชา  เอกเจริญ 
๔. นายธีระยุทธ  นิยมทรัพย์ 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักการพิมพ์ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร รัฐสภา ๒ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๒ 
           มือถือ ๐๘ ๙๘๙๕ ๑๑๗๐    

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  เสนบุญ 
๒.นายโฆษิวันต์  ดาสกุล     
๓.นายธนกฤต  สียะวณิช 
๔.นายสมเกียรติ  เพไพ   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางบุญตา  สาภสุขกิจกุล  
๒.นายชรัมภ์  จรัสสกุล  
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักภาษาต่างประเทศ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๖ 
   
   

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
๒.นายอารอฟัต  เจ๊ะมิง     
 
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวสว่างใจ  มนตรีพิลา  
๒.นางสาวกาญจนา  ประสพจันทร์ 
 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

 นายดิเรก  กวินสุนทรกุล 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักการคลังและงบประมาณ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๔ 
           มือถือ ๐๘ ๙๘๙๔ ๗๖๓๖    

 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายสุวิทย์  ศรีสาพันธุ์ 
๒.ว่าที่ร้อยตรี พรภพ  ดิษยพงษ์     
๓.นางประภาศรี  งามเฉลียว 
๔.นายเพชร  ชมจิตร์   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวเจบุหา  หมุดสิหา  
๒.นายทศพร  ทองปิ่น  
๓.นายวีระศักดิ์  ทั่งเพชร 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

 นางสาวมาลี  พิลาหอม 
 



 
แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักบริหารงานกลาง ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๘ 
            

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายรัตนะ  โพธิสุวรรณ 
๒.นายนพดล  ลอยลม     
๓.นายฉันทวัฒน์  ยังวิริยะ 
๔.นายเริงศักดิ์  จุลกะ   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวพรทิพย์  ขวัญเมือง  
๒.นางสาวจิราพร  รุ่งมี  
๓.นางสาวรวีวรรณ  ศรประทุม 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

 ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
 



แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักการต่างประเทศ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๘ 
     

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นายกริญ  จันทรจรัสวัฒน์ 
๒.นายเสมา  ปิ่นสุวรรณ     
๓.นายวิชัย  ไชยสุกุมาร 
๔.นายเรวัต  วรรณนุรักษ์   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นางสาวรุจิรา  นาพิมพ์  
๒.นางสาวเพ็ญพรรณ  กี้เจริญ  
๓.นางสาวปรารมภ์  โพธิ์สาสี 
๔.นางสาวกันยาพร  รอดพิทักษ์ 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
      

 นายสนั่น  ศิริบูรณ์ 
 



 
แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สํานักการประชุม ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๕ 
           มือถือ ๐๘ ๕๑๕๙ ๔๒๙๔    

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นางสาวถนอมจิตร  เอี่ยมไพโรจน์ 
๒.นางสาวจันทนา  ฉิมพสุทธิ์     
๓.นางสาวสุมาลีรัตน์  เฉลิมพันธ์ 
๔.นางสาววันวิสาข์  ศิวกุล   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.นายรพีพงศ์  ภูชฎาภิรมย์  
๒.นายทรงวุฒิ  ศรีธรรม  
๓.นางสาวเบ็ญจมาศ  เอี่ยมประเสริฐ 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 
 ๑. ผู้อํานวยการสํานักการประชุม     
          ๒. นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ 
 



 
แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

                                               ประจําอาคาร สุขประพฤติ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่ทํางาน  ๐ ๒๙๑๓ ๗๗๕๙ 
           มือถือ พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา  ๐๘ ๙๙๖๙ ๓๐๕๓ / ๐๘ ๔๐๙๙ ๓๐๕๓  นางสาวฐิติพร ๐๘ ๙๑๒๑ ๑๐๔๘    

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

๑.นางสาวศรีกุล  กันทาใจ  
๒.นางสาวเนตรนภิส  มณฑา     
๓.นางสาวประณิดา  กิจพิทักษ์   
๔.นายศานิต  ไชยยะ   
หน้าที่  
- ทําการดับเพลิงขั้นต้นผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ระดับสํานักจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติการดับเพลิง 
เมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง 
และให้เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดับเพลิง 
 

 
 

ฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เคลื่อนย้าย 
 

      
๑.พ.ต.ท.หญิง วิวรรณ  สุวรรณสัมฤทธิ์   
๒.นางสาวฐิติพร  ตังควิเวชกุล  
๓.นางสาวปริมล  เบ็ดเสร็จ 
หน้าที่ 
 - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยเหลือ  
 - นําทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ผู้รับผิดชอบการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับสํานัก 
 

 
พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา  ลลีาพจนาพร 

 



 
แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉินฝ่ายบํารงุรักษาระบบวิศวกรรมอาคารสุขประพฤต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้รับแจ้งเหตุจากระบบสัญญาณ
เตือนภัย/บุคคลที่พบเห็น 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ช่างประจําตําแหน่ง 
 
 

นายพรชัย  เชี่ยวชาญ 

ฝ่ายบัญชาการ 
ห้องช่างชั้น ๒ 
น.ส.สุชาดา 
โหราเรือง   

ฝ่ายควบคุม
ระบบไฟฟ้าชั้น 

๑๐ 
๑.นายธนารัตน์  
๒.นายกิตติภูมิ 

ฝ่ายควบคุม
ระบบ FCP และ
ตรวจสอบลิฟท์ 

ชั้น M 
๑.นายเรวัต 
๒.นายพัฒนะ 

ฝ่ายควบคุม
ระบบลิฟท์ 

และพัดลมอัด
อากาศ ชั้น 

๒๙ 
๕.นายสดายุ 

ฝ่ายควบคุมการ
ทํางาน Fire pump 

ชั้นใต้ดิน 
๑.นายนภดล 
๒.นายณัฐธนพงษ์ 

ฝ่าย
ประสานงาน
ณ.จุดเกิด

เหตุ 
นายพรชัย 

ฝ่ายสนับสนุน
และอพยพ 

๑.นายอรรถพล 
๒.นายบรรดิษฐ์ 

 



เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น   ๐-๒๙๑๐-๑๖๐๐   
โรงพยาบาลราชวิถี       ๐-๒๓๕๔-๘๑๐๘-๙ 
โรงพยาบาลยันฮี       ๐-๒๘๗๙-๐๓๐๐ 

   
สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น              ๐-๒๕๘๘-๔๒๔๖-๙ 
สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน    ๐-๒๕๘๕-๑๖๔๘-๙ 

 
สถานีดับเพลิงบางโพ      ๐-๒๕๘๕-๗๒๑๘-๙ 
สถานีดับเพลิงบางซ่อน     ๐-๒๕๘๗-๑๒๑๐ 

  
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น    ๐-๒๕๘๕-๗๔๔๔ 
น้ําไม่ไหล,ท่อแตก,ท่อรั่ว     ต่อ ๔๐๑ 
 
 
 



   
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน    ๐-๒๒๔๓-๐๑๓๑ 
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง      ๐-๒๒๔๑-๕๓๙๙ 
 

 
สํานักงานเขตบางซื่อ      ๐-๒๕๘๖-๙๙๗๒ 
 

 
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย      ๑๙๑ 
มูลนิธิร่วมกตัญญู      ๐-๒๗๕๑-๐๙๕๑ 
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง       ๐-๒๒๒๖-๔๔๔๔ 
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.๑๐๐    ๑๑๓๗ 

 
ศูนย์นเรนทร       ๑๖๖๙ 
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.     ๑๕๕๔ 



 

                             กลุ่มงานอาคารสถานที ่
 
 

 
 
 
 

แผนผงัแสดงทางหนีไฟ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อาคารรัฐสภา ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 













 

                             กลุ่มงานอาคารสถานที ่
 
 

 

 
 

แผนผงัแสดงทางหนีไฟ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อาคารสุขประพฤติ 
 

 
 
 
 
 
 






























































