ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า ๑ ของ 25 หน้า
กองแผนงานอาชญากรรม
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐๓๓๐
3 สิงหาคม ๒๕60
แผน : เผชิญเหตุการณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
อ้างถึง : ๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒) คาสั่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 416/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง มาตรการรักษา
ความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจรในพื้นที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
3) หนังสือ บก.ส.๓ ที่ ๐๐๒๘.๔/๒๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนะนาขั้นตอนเบื้องต้น
แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย
4) แผน : การป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ พ.ศ.2560
๑. สถานการณ์
อัคคีภัย เป็นภัยที่เมือ่ เกิดขึ้นแล้วสร้างความสูญเสียและความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นภัยที่ยากจะควบคุม
ซึ่งสาเหตุส่ ว นหนึ่ งมาจากความประมาทเลิ นเล่ อ ของมนุ ษย์ หรือเกิดจากอุป กรณ์เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า ที่เ สื่ อมสภาพ
ขาดการเอาใจใส่ในการดูแล และบารุงรักษา อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันอั คคีภัยมิให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
โดยเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้ในยามปกติและเมื่อมีเหตุเกิด
กองแผนงานอาชญากรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของสานั กงานยุทธศาสตร์ตารวจ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งานฝ่ายอานวยการด้านแผน แผนงานยุทธศาสตร์ ฯลฯ จึงมีวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารสาคัญ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
อยู่ เป็ น จ านวนมาก ซึ่ง มีมูล ค่าสู ง เป็ น วัส ดุเชื้อไฟอย่างดี ข้าราชการตารวจในสั งกัด กองแผนงานอาชญากรรม
จึงต้องร่วมกันป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย และจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ
ดังนั้ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญที่ จ ะช่ว ยในการป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญหาที่ ดี คือ ต้องมีแผนเผชิญ เหตุ อัค คีภั ย ของหน่ ว ย
เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อแนะนาการเตรียมการในการปฏิบัติตามแผนเผชิ ญเหตุอัคคีภัยของ
กองบังคับการตารวจสันติบาล ๓ และแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ
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๒. สภาพทั่วไปของหน่วยงาน
๒.๑ สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง กองแผนงานอาชญากรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณสานักงานตารวจแห่งชาติ
ส านั ก งานตั้ ง อยู่ ที่ อ าคาร 1 ชั้ น ๑๑ ฝั่ ง ทิ ศ ตะวั น ออกของอาคาร ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานผู้ บั ง คั บ การ
ฝ่ า ยอ านวยการ กลุ่ ม งานการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน กลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล และกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
สถานที่ทาการของ กองแผนงานอาชญากรรม บริเวณชั้นที่ ๑๑ มีลิฟต์โดยสารประจาอาคาร
ฝั่งทิศตะวันออก มีบันไดสาหรับใช้ขึ้นลงระหว่างชั้นได้ (บันไดหนีไฟ) ตั้งแต่ ชั้น ๑ – ๒๐ ได้ 1 ทาง คือ ด้านข้าง
ของอาคารฝั่ งทิศตะวัน ออก หากเกิดเพลิ งไหม้ ขึ้นในบริเวณที่ตั้งของกองแผนงานอาชญากรรม อาคาร 1 ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ สามารถใช้บันไดด้านทิศตะวันออกของอาคารเป็นทางหนีไฟได้
หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงกับกองแผนงานอาชญากรรม ได้แก่ กองแผนงานกิจการพิเศษ สานักงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ อาคาร 1 ชั้ น 11 ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก ชั้ น ๑๐ เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
กองการต่างประเทศ ชั้น ๑2 เป็นที่ตั้งของ กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สาหรับอาคารที่อยู่ด้านข้างฝั่ง
ทิศตะวันออกของอาคาร ๑ คืออาคาร ๒0 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการตารวจสันติบาล และอาคารจอดรถฝั่งทิศ
ตะวั น ออก ส่ ว นอาคารที่ อ ยู่ ด้ า นข้ า งฝั่ ง ทิ ศ ตะวั น ตกของอาคาร ๑ คื อ อาคารที่ ท าการของ กองบั ง คั บ การ
ตารวจสันติบาล ๓ และอาคารจอดรถฝั่งทิศตะวันตก
๒.๒ ประชากร
กองแผนงานอาชญากรรม มีกาลังพลทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็น
เพศชาย จานวน 31 คน
เพศหญิง จานวน 30 คน
๓. ภารกิจ
กองแผนงานอาชญากรรม กาหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
และวิธีการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในหน่วยงานของกองแผนงานอาชญากรรม
๔. การปฏิบัติ
ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้การปฏิบัติมีวิธีการอย่างชัดเจนเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ
ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ มีส่วนร่วมในการป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง
แบ่งการปฏิบัติเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
1) การตรวจตรา 2) การฝึกอบรม 3) การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1) การดับเพลิง 2) การอพยพหนีไฟ
4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ
5.๑. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
5.๑.๑ การตรวจตรา เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและสารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย
และความเรียบร้อยของอาคาร สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าในสานักงาน สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ
๒) สารวจสายไฟฟ้าในอาคารสถานที่ทางาน หากพบว่า มีการชารุดหรือสงสัยว่า
อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ให้เวรรักษาความปลอดภัย แจ้ง ฝ่ายอานวยการของกองแผนงานอาชญากรรม ดาเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ
๓) ตรวจดูว่ามีสิ่งใดทีน่ อกเหนือจากสายไฟฟ้าในอาคาร ที่จะเป็นสื่อหรืออาจจะ
เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้แจ้งฝ่ายอานวยการของกองแผนงานอาชญากรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ
๔) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจาหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา หากตรวจพบอุปกรณ์ชารุดให้รีบแจ้งฝ่ายอานวยการทราบเพื่อดาเนินการจัดอุปกรณ์มาติดตั้งทดแทนให้
เพียงพอ
สาหรับอุปกรณ์ดับเพลิงประจาอาคาร ได้แก่ ถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือ ตู้เก็บพร้อมสายฉีด
ดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน, ความร้อนในอาคาร และกริ่งเตือนภัย ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของฝ่ายช่างโยธา ประจาอาคาร 1 (หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 3106)
5) ทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์สาหรับ
ดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
ตามปริมาตรที่กาหนดและเปลี่ยนน้ายาเคมีตามวาระและอายุของน้ายา
6) จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในและภายนอกสานักงานให้ดี เช่น การขจัด
สิ่งรกรุงรังภายในสานักงานให้หมดไป การจัดการพื้นที่บริเวณช่องทางหนีไฟ
7) จัดทาป้ายสื่อความปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะ
เพลิงไหม้” โดยติดให้เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
8) จั ด ท าแผนผั ง เส้ น ทางการหนี ไ ฟ เส้ น ทางการขนย้ า ยสิ่ ง ของอุ ป กรณ์ และแจ้ ง ให้
ข้าราชการตารวจทราบ
9) จัดทาป้ายแสดงผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร
สถานีตารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียง โดยติดให้เห็นอย่างชัดเจน
10) ติดป้ายเครื่องหมายระบุความเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิด
เพลิงไหม้ พร้อมแจ้งให้ข้าราชการตารวจทุกคนในสังกัดทราบและเข้าใจร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
- เร่งด่วนลาดับ 1 ติดเครื่องหมายสีแดง เคลื่อนย้ายเป็นอันดับแรก
- เร่งด่วนลาดับ 2 ติดเครื่องหมายสีเหลือง เคลื่อนย้ายเป็นอันดับรองลงมา
- เร่งด่วนลาดับ 3 ติดเครื่องหมายสีเขียว เคลื่อนย้ายเมื่อมีเวลาเหลือพอ
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5.๑.2 การฝึกอบรม ดาเนินการปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
1) สร้างความรู้และความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ
การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร จุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน
2) จัดข้าราชการตารวจเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ร่วมกับ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ ทุกครั้งที่จัดให้มีการฝึกอบรม
5.๑.3 การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
1) จัดทาแผนเผชิญเหตุ
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายต่างๆ ทุกปีงบประมาณ (เนื่องจากมีการแต่งตั้ง
โยกย้าย) โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 ฝ่ายบัญชาการ
- กลุ่มที่ 2 ฝ่ายตรวจสอบและดับเพลิงขั้นต้น
- กลุ่มที่ 3 ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้าย
- กลุ่มที่ 4 ฝ่ายติดต่อประสานงาน
- กลุ่มที่ 5 ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพล
- กลุ่มที่ 6 ฝ่ายปฐมพยาบาล
3) จัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจาแต่ละหน่วยงาน เพื่อดูแล
ความเรียบร้อยของสานักงาน เป็นประจาทุกวันก่อนปิดสานักงาน การปิดสวิตซ์ไฟฟ้า และถอดปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าออกหลังเลิกใช้งาน
4) ข้อพึงปฏิบัติ
4.๑) ห้ามนาวัตถุไวไฟ ที่มิใช่วัสดุสานักงานเข้ามาเก็บไว้ในอาคารสานักงาน
4.๒) ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้านอกเหนือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทางราชการจัดไว้มาใช้
ในสานักงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
4.๓) ห้ามสูบบุหรี่ในสานักงาน
4.๔) จัดให้มีการกาจัดขยะเป็นประจาทุกวัน
4.5) ให้ข้าราชการตารวจ ศึกษาจดจาช่องทางเข้า-ออก ปกติ ช่องทางหนีไฟและ
เส้นทางขนย้ายสิ่งของ พื้นที่รวมพล พื้นที่รวบรวมสิ่งของเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ตาม ผนวก ค
5.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
5.2.1 การแจ้งเหตุ
- กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ
1) ผู้พบเห็นเหตุให้รีบแจ้งเหตุ โดยดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด
2) หากสั ญ ญาณขั ด ข้ อ งให้ ใ ช้ วิ ธี ต ะโกนให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งทราบ ตั้ ง สติ แ ล้ ว แจ้ ง เหตุ
เพลิงไหม้ให้ระบุสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ สาเหตุของการเกิด
(ถ้าทราบ) และแจ้งผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นของกองแผนงานอาชญากรรมทราบทันที
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- กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ
1) ผู้พบเห็นให้รีบแจ้งเหตุ โดยดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด
2) หากสัญญาณขัดข้องให้ใช้วิธีตะโกนให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทราบ และให้ระบุด้วยว่าเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้นที่ใด
3) รีบแจ้งกองรักษาการณ์สานักงานตารวจแห่งชาติ (กรก.ตร.), สถานีตารวจนครบาลปทุมวัน
เบอร์ โ ทรศัพท์ 0 2215 2991-3 , สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2251 1157, 0 2251 1443,
สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2214 1043 – 9 ทราบโดยทันที
4) แจ้งผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นของแต่ละหน่วยงานทราบทันที
5.2.2 การดับเพลิง
1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรกดาเนินการดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือและควรรีบ
สับคัตเอาท์ไฟลง
2) เมื่อปรากฏแน่ชัดว่าเกิดเพลิ งไหม้ขึ้น ให้ ผู้ มีรายชื่อตามคาสั่ งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ประจาฝ่ายต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
3) พยายามช่วยระงับเพลิงเบื้องต้น ด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
เพียงเล็กน้อย และคิดว่าจะไม่มีบุคคลใดได้รับอันตราย
4) ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นพิจารณาแจ้งเหตุเพลิงไหม้และขอความช่วยเหลือไปยัง
สถานี ดับ เพลิ งปทุมวัน , สถานี ดับ เพลิ งลุมพินี, กองรักษาการณ์ส านักงานตารวจแห่ งชาติ (กรก.ตร.) หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2205 1644
5) ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นของหน่วย อานวยการดับเพลิงด้วยตนเองจนกว่า เพลิ ง
จะสงบหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามารับช่วงต่อ และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขั้นต้นถอนกาลังแล้วไปรวมพล
ณ จุดรวมพบ เพื่อตรวจสอบกาลังพล
5.2.3 การอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) หากเห็นว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นสั่งอพยพหนีไฟ
ตามขั้นตอนที่กาหนด (ผนวก ข)
2) เมื่อปรากฏแน่ชัดว่าเพลิงไหม้ขึ้น ให้ผู้มีรายชื่อตามคาสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจา
ฝ่ายต่างๆ ของหน่วย ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
3) ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคาร
เพียงบางชั้นหรือทุกชั้น โดยปฏิบัติ ดังนี้
3.1) กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ขึ้ น ชั้ น ใด ให้ ข้ า ราชการต ารวจที่ อ ยู่ ชั้ น นั้ น อพยพ
เคลื่อนย้ายออกจากอาคารไปก่อน ต่อด้วยชั้นที่อยู่เหนือขึ้น ไปและชั้นที่อยู่ต่ากว่า 1 ชั้น ส่วนชั้นที่เหลือให้รีบอพยพ
เคลื่อนย้ายตามออกไป โดยใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด
3.2) ประกาศเสี ยงตามสายแจ้งผู้ ที่อยู่ภายในอาคารทราบ และออกจากตัว อาคาร
โดยด่วน
3.3) ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขั้นต้นอย่างเคร่งครัด มีสติ
3.4) พยายามอยู่รวมเป็นกลุ่มไม่ทิ้งใครไว้ลาพัง
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3.5) ในระหว่างที่เกิดควันไฟลอยต่าให้ปิดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอื่นที่เปียกน้า
พร้อมหมอบกับพื้นให้ต่าลงเพื่อหลบควันไฟที่ลอยอยู่ด้านบน
3.6) ให้ใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดและไม่ควรวิ่งขณะอพยพหนีไฟ
3.7) ในระหว่างที่ควันไฟลอยต่า ให้ปิดหน้าด้วยผ้าเปียกน้า พร้อมหมอบกับพื้นให้ต่าลง
เพื่อหลบควันไฟที่ลอยอยู่ด้านบน
3.8) เมื่อลงมาชั้นล่างให้รีบออกจากอาคาร ไปยังจุดรวมพลที่กาหนดไว้ และรายงานตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพลของหน่วย หากพบว่ากาลังพลยังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจานวน
จริง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเร็ว เพื่อทาการค้นหาต่อไป
3.9) ไม่ขวางทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.10) ควบคุมไม่ให้มีการกลับเข้าไปในอาคาร เพื่อเก็บสิ่งของส่วนตัว
3.11) หน่วยปฐมพยาบาล ให้ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีมีผู้บาดเจ็บ หมดสติ
และเป็นลม ให้รีบนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
3.12) กรณีเกิดเพลิ งไหม้ในอาคาร 1 ส านักงานตารวจแห่ งชาติ โดยกองแผนงาน
อาชญากรรม มิใช่เป็นหน่วยต้นเพลิง ให้ข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “เจ้าหน้าที่อพยพเคลื่อนย้ายและ
สนับสนุน” ขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ออกจากอาคาร ตามแผนการเคลื่อนย้ายของหน่วยโดยทันที ตาม ผนวก ก และ ข
หากการขนย้ายไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากความรุนแรงของไฟ ให้ข้าราชการตารวจทุกนาย ออกจากอาคารตาม
เส้นทางเคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพลตาม ผนวก ง และ ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารโดยเด็ดขาด
3.13) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารอื่น ให้ข้าราชการตารวจทุกนายรวมตัว ณ จุดรวม
พลของหน่วยงาน ตามผนวก ง เพื่อให้การสนับสนุนการดับเพลิงตามที่ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นร้องขอ
5.3 การปฏิบัติหลังเพลิงสงบ
1) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
2) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
3) ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัย
4) ประเมินความเสียหาย และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
5) สารวจความต้องการด้านต่างๆ
6) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
7) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของกาลังพลให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
8) กรณีที่หน่วยได้รับความเสียหายให้จัดกาลังพลเฝ้าพื้นที่และกั้นอาณาเขตที่เกิดเหตุ
9) ห้ ามมิให้ ผู้ ที่ไม่มีหน้าที่เข้าไปในพื้ นที่ที่ เกิดเหตุเพลิ งไหม้จนกว่าการตรวจสอบความ
เสียหาย และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแล้วเสร็จ
10) รายงานสาเหตุของเพลิงไหม้ รวมทั้งจานวนกาลังพล ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
เหตุเพลิงไหม้ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
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6. คาแนะนาในการประสาน
1) ห้วงระยะเวลาในการดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
2) ให้ทุกหน่วยในสังกัดกองแผนงานอาชญากรรม ประชุมชี้แจงข้าราชการตารวจทุกนายในสังกัด
ทราบและเข้ าใจ ตลอดจนเห็ น ความส าคั ญ ของแผนเผชิ ญเหตุ ก ารป้ องกั น และระงั บ อั ค คีภัย ของกองแผนงาน
อาชญากรรม
3) ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4) ให้หัวหน้าหน่วยในสังกัดกองแผนงานอาชญากรรม ให้ความสาคัญ กากับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ: การป้องกันและระงับอัคคีภัยของกองแผนงานอาชญากรรม
7. การรายงานผลการปฏิบัติ
ฝ่ายอานวยการ กองแผนงานอาชญากรรม รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น (ข้อมูล
กาลังพล, ความเสียหายที่เกิดขึ้น)
8. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
ก. การบังคับบัญชา ตามแผนเผชิญเหตุ : การป้องกันและระงับอัคคีภัยของกองแผนงานอาชญากรรม
กาหนดให้
1. ผู้บังคับการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและดับเพลิงขั้นต้น หมายถึง ผู้ทาหน้าที่รายงานสถานการณ์ของจุดที่
เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด เมื่อตรวจเห็น ให้รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และดับเพลิงในระยะแรกที่เกิดเพลิง
ไหม้ ตามแผนหรือคาสั่งของหน่วย
3. เจ้าหน้าที่อพยพเคลื่อนย้าย หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ควบคุมการอพยพกาลังพล และเอกสารสิ่งของ
อุปกรณ์ ออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลและจุดรวบรวมสิ่งของที่กาหนดไว้ ตามแผนหรือคาสั่งของหน่วย และทา
หน้าที่เฝ้าสิ่งของที่ขนย้ายมาร่วม ณ จุดรวบรวมสิ่ งของ รวมถึงเป็นกาลังสนับสนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ตามที่
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นร้องขอ
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต่อประสานงาน หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและรายงานผล
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพล หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบจานวนข้าราชการ
ตารวจในสังกัดและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาล หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นและ
ประสานงานส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 8 ของ 25 หน้า
ข. การติดต่อสื่อสาร
1. ตามสายงานปกติ
2. การแจ้งเหตุอัคคีภัย
2.1 สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2214 1043 – 9
2.2 สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2251 1157, 0 2251 1443
2.3 กองรักษาการณ์ สานักงานตารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1644
2.4 สถานีตารวจนครบาลปทุมวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2215 2991 – 3
2.5 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 199
3. ระบบไฟฟ้า
3.1 ที่ทาการไฟฟ้าลุมพินี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 9550
3.2 อาคาร 1 ตร. ฝ่ายช่างซ่อมบารุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 3106
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นายธนพัฒน์ เขตสนาน หมายเลขโทรศัพท์ 08 8889 9682

พลตารวจตรี
(ดุสิต สมศักดิ์)
ผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม

ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง

:
:
:
:

ขั้นตอนการปฏิบัติ แผนซ้อมอพยพหนีไฟในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ และเส้นทางการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ ประจาอาคาร ๑ ชั้น 11
แผนผังแสดงพื้นที่รวมพล พื้นที่รวบรวมสิ่งของ ของกองแผนงานอาชญากรรม
แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
ประจาอาคาร ๑ ชั้น 11
ผนวก จ : ข้อแนะนาการเตรียมการในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยตามหนังสือ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล ๓ ที่ ๐๐๒๘.๔/๒๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 9 ของ 25 หน้า
ผนวก ก: แผนอพยพหนีไฟ
1. สถานการณ์
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทุกคนในอาคารจะอยู่ในอาการตื่นตระหนกจนไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้
อย่ างเป็ น ระบบ บางรายอาจถึงขั้น ควบคุมสติไ ม่ไ ด้ สร้างความโกลาหลวุ่นวายจนเป็นอุปสรรคต่ อ การอพยพ
การค้นหาและการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟของกองแผนงานอาชญากรรมฉบับนี้ สาหรับใช้ปฏิบัติในกรณีเกิด
เพลิงไหม้ขั้นลุกลาม เพื่อให้สามารถพาตนเองออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย โดยทุกกองกากับ การต้องกาชับให้
ข้าราชการตารวจในสังกัดทราบและมีความเข้าใจพร้อมกาชับการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุนี้อย่างเคร่งครัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
2.2 เพื่อให้ข้าราชการตารวจและลู กจ้างทุกคนเกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับ เหตุ
รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย
2.3 เพื่อกาหนดหน้ าที่ความรั บผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ พร้อมต่อการปฏิบัติงานทั้ง ระยะ
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
2.4 เพื่อเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลัก
และหน่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการเกิ ด อั ค คี ภั ย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
3. รายชื่อและจานวนข้าราชการตารวจสังกัดกองแผนงานอาชญากรรม
ประกอบด้วยข้าราชการตารวจ

จานวน 61 คน

จาแนกตาม เพศ ชาย 31 คน
หญิง 30 คน
4. หน้าที่และผู้รับผิดชอบ
การกาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ประกอบด้วย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 10 ของ 25 หน้า
4.1 ฝ่ายบัญชาการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
หน้าที่ของผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
ผู้รับผิดชอบ
- สั่งการให้ชุดตรวจสอบและดับเพลิงขั้นต้นทาการ - ผู้บังคับการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดับเพลิงเบื้องต้น
- เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
ให้สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ
- แจ้งใช้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบ
เพื่อขอกาลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมา
ช่วยเหลือ
- ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวก
- ประเมินความเสียหาย รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น
หน้าที่ของผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
ผู้รับผิดชอบ
- สั่งการให้ชุดตรวจสอบและดับเพลิงขั้นต้นทาการ - รองผู้บังคับการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดับเพลิงเบื้องต้น
- เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
ให้สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ
- แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบ
เพื่อขอกาลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมา
ช่วยเหลือ
- ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวก
- ประเมินความเสียหาย รายงานต่อผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น
4.2 ฝ่ายติดต่อประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
- ประกาศเสียงตามสายแจ้งสถานการณ์
ตามสั่งการผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น (ประกาศซ้า 2 ครั้ง เป็น
ระยะๆ)
- ประสานงานหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อขอ
กาลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมา
ช่วยเหลือกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
- รายงานสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติ
กับผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
- เมือ่ เพลิงสงบ สรุปรายงานให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบ

ผู้รับผิดชอบ
1. พ.ต.ท.วิชัย ปรเมษฐเนติกุล
2. พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช สัมฤทธิ์
3. พ.ต.ท.หญิง บุศรา น้อยมหาวัย
4. พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ ชูศกั ดิ์
5. พ.ต.ต.หญิง วาสนา สุขนิรันดร์

ผู้ประสานงานหลัก
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2
สารองคนที่ 3
สารองคนที่ 4

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 11 ของ 25 หน้า
4.3 ฝ่ายตรวจสอบและดับเพลิงขั้นต้น
หน้าที่รับผิดชอบ
- รายงานสถานการณ์ของจุดที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้อย่างละเอียด เมื่อตรวจพบ ให้ผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
ขั้นต้นทราบ และทาการดับเพลิงเมื่อมีเพลิงไหม้
เกิดขึ้น โดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ ที่มีอยู่ตาม
ชั้นต่างๆ เพื่อทาการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อน
หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้รายงาน
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
1. พ.ต.อ.สุรวุฒิ เจริญจิตร
หัวหน้าชุดดับเพลิง
ขั้นต้น
2. พ.ต.ท.จิรพัฒน์ ศรีสุข
สารองคนที่ 1
3. พ.ต.ท.อัครพงศ์ ศิริกัณรัตน์ สารองคนที่ 2
4. พ.ต.ท.สยุมภู ภักดีพุทธารักษ์ สารองคนที่ 3
5. พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ ชัยจันทร์
สารองคนที่ 4
6. ว่าที่ พ.ต.ต.บรรลือ หะสูง
สารองคนที่ 5
7. ร.ต.ท.พรเจตต์ พร้อมมูล
สารองคนที่ 6

4.4 ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้าย
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้นาการอพยพ – ควบคุมการอพยพกาลังพล
การขนย้ายเอกสาร สิ่งของอุปกรณ์ ออกจากจุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทาการสารวจคนตกค้าง ปิด
ล็อคห้องให้เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ประสานการอพยพ – รับ ส่งต่อผู้
อพยพจากผู้นาการอพยพ และนาทางการ
อพยพไปตามเส้นทางการหนีไฟที่ปลอดภัย
ควบคุมการอพยพให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ไป
ยังจุดรวมพลและจุดรวบรวมสิ่งของที่กาหนดไว้
d

ผู้รับผิดชอบ
1. พ.ต.อ.ดนัย กิมสูงเนิน
2. ว่าที่ พ.ต.อ.เทิดเกียรติ
รักพานิชมณี
3. พ.ต.ท.จักรพงษ์ ศิริวรรณ
1. พ.ต.ท.ธนาวุฒิ สงวนสุข
2. พ.ต.ท.อลงกต พูลเกื้อ
3. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ชมเชย

ผู้นาการอพยพ
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2
เจ้าหน้าที่ประสาน
การอพยพ หลัก
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2

ผู้ควบคุมการจราจรภายใน – สั่งการลาดับการ 1. ว่าที่ พ.ต.ต.เอกวิทย์ วงษ์ท้าว ผู้ควบคุมการจราจร
ภายใน หลัก
อพยพ และจัดระเบียบการอพยพของชั้นต่างๆ
2. ร.ต.ท.หญิง วัชราภรณ์
สารองคนที่ 1
ไม่ให้เกิดความชุลมุน
วิศรุตอิทธิกานต์
1. พ.ต.ท.ตวงบุญ ศุภโกวิท
ผู้ควบคุมการเฝ้าและดูแลสิ่งของที่ขนย้าย
- เฝ้าสิ่งของที่ขนย้าย ณ จุดรวบรวมสิ่งของ
รวมถึงเป็นกาลังหนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้
2. พ.ต.ท.มงคล มลิวงค์
ตามที่ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นร้องขอ
3. ว่าที่ ร.ต.ท.ยอดดอย
ทรวดทรง
4. ว่าที่ ร.ต.ท.ฐิติรัชช กลิ่นพงษา

ผู้ควบคุมการเฝ้า
และดูแลสิ่งของที่ขน
ย้าย หลัก
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2
สารองคนที่ 3

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 12 ของ 25 หน้า
4.5 ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพล
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบยอดกาลังพลร่วมกับผู้รับผิดชอบ
แต่ละฝ่ายของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หาก
พบว่าอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจานวน
จริง จะได้ดาเนินการการค้นหาเพื่อช่วยชีวิต
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
1. พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร
ศรีโพธิ์อ่อน

ผู้ตรวจสอบยอดผู้
อพยพ
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2
สารองคนที่ 3

2. พ.ต.ท.วิชัย ปรเมษฐเนติกุล
3. พ.ต.ท.หญิง ธัญดา เฉยทุม
4. ร.ต.ท.หญิง จุรีพร ถมยา

- ควบคุมไม่ให้ข้าราชการตารวจและ
ลูกจ้างประจาในสังกัด กลับเข้าไปเก็บสิ่งของ
ส่วนตัว

4.6 ฝ่ายปฐมพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 1. พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์
เหลี่ยมวรางกูร
- ประสานงานหน่วยรักษาพยาบาลหรือกู้ภัยส่ง 2. พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา
ต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน
พัฒนะกุลสุนทร
3. พ.ต.ท.หญิง จิตลดา พัดเย็น
- แจ้งข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้กับ
4. พ.ต.ท.หญิง สุภัค สุพัฒสร
หน่วยรักษา พยาบาล หรือกู้ภัย
- จัดเตรียมน้าดื่ม ตลอดจนอานวยความสะดวก
อื่นๆ

หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
สารองคนที่ 1
สารองคนที่ 2
สารองคนที่ 3

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 13 ของ 25 หน้า
5. การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
ทาหน้าที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสาคัญของราชการ ตามที่ได้กาหนด สัญลักษณ์ระบุความเร่งด่วน ไว้ไปยังจุด
รวมพลหรือกองอานวยการ และเฝ้าดูแลทรัพย์สินดังกล่าว แล้วนากลับที่ตั้งหลังได้รับอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่จาก
ผู้อานวยการดับเพลิง โดยกาหนดบุคคลและทรัพย์สินที่รับผิดชอบ ดังนี้
ลาดับ
การขนย้าย
1.

ประเภททรัพย์สิน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ พ.ต.ต.ประจักษ์ เทศทอง
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง สุกิจจาภรณ์ โมราสิทธิ์
ส.ต.ต.หญิง ธันยพร ใจภักดี

1.

เอกสารเบิกจ่าย
สมุดรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

ว่าที่ ร.ต.อ.สิรภพ มณีโชติ
จ.ส.ต.หญิง กานต์ชุดา ชื่นจิตร

1.

คอมพิวเตอร์ (Hard disk)

2.

ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตารวจและ
คดีวินัย
แฟ้มเอกสารเบิกจ่ายตรงเงินเดือน

พ.ต.ท.เจษฎา จุโฑปะมา
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ทิยานนท์ อินไชยะ
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ยุวนะเตมีย์
ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ไชยศิลป์
ว่าที่ พ.ต.ต.ประจักษ์ เทศทอง
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ บัวงาม

2.
3.

แฟ้มเอกสารงานต่างๆ ตามที่แต่ละ
กลุ่ม/ฝ่าย กาหนดลาดับการขนย้ายไว้

ว่าที่ ร.ต.อ.สิรภพ มณีโชติ
จ.ส.ต.หญิง กานต์ชุดา ชื่นจิตร
ร.ต.อ.สมศักดิ์ ดีรักชาติ
ร.ต.อ.หญิง อัจฉรา บุตรแพง
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชลิตา คาจาปา
ร.ต.ท.สุรศักดิ์ ประยูรพงศ์
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ชนานาถ วชิรปาณีกูล
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ชญาดา เศรษฐภักดี
ด.ต.อภิชัย ตั้งจิตรเจริญกุล
จ.ส.ต.หญิง กนกพร อภิรมย์
ส.ต.ต.หญิง วรัญญา เพชรแสน
ส.ต.ต.หญิง ศุภลักษณ์ ทวี

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 14 ของ 25 หน้า
6. การอพยพหนีไฟและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
ในกรณีไม่สามารถทาการดับเพลิงขั้นต้นได้ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุ ให้ผู้ควบคุมการ
อพยพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการอพยพข้าราชการตารวจในสังกัดเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
6.1 ทางหนีไฟ ให้ใช้บันไดขึ้น -ลง ระหว่างชั้นเป็นเส้นทางหนีไฟ ตามที่กาหนดไว้ในผังเส้นทางการหนีไฟ
ที่มีประจาในแต่ละชั้น
6.2 เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ให้ใช้บันไดขึ้นลงระหว่างชั้น และห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
6.3 หลักการเคลื่อนย้าย การจราจรขณะเกิดเพลิงไหม้ให้ ยึดหลักเดิน(เร็ว)ชิดขวาทุกกรณี (Keep Right)
6.4 ลาดับและการขนย้ายทรั พย์สินของหน่ วยงาน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ อพยพคนเป็นแถวตอน 2 แถว
ตามลาดับ ดังนี้
1) ชั้นเกิดเพลิงไหม้ลงก่อน
2) ชั้นสูงจากชั้นต้นเพลิง 1 ชั้น
3) ชั้นสูงไปทีละชั้นจนถึงชั้นบนสุด
4) ชั้นต่ากว่าชั้นต้นเพลิง 1 ชั้น
5) ชั้นต่ากว่าชั้นต้นเพลิงทีละชั้น
- ไม่มีการขนย้ายย้อนศรจากที่กาหนดไว้
7. สถานที่ตั้งจุดรวมพล
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ ให้อพยพกาลังพล และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยัง
จุดรวมพลที่ปลอดภัย ตามคาสั่งผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น ที่กาหนดไว้ตามแผนอพยพหนีไฟ คือ บริเวณลานหน้า
อาคาร 1 ตร. ฝั่งตะวันตก (ฝั่งด้านถนนอังรีดูนังค์)
8. การสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวสาร หรือติดต่อประสานงานเท่าที่จะกระทาได้ ได้แก่
1) การใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
2) วิทยุสื่อสาร (ถ้ามี)
3) การใช้ระบบเสียงตามสาย
4) การใช้โทรโข่ง
5) นกหวีด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 15 ของ 25 หน้า
9. อุปกรณ์ที่จาเป็น อุปกรณ์จาเป็นที่เก็บรวมใส่กล่องอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วย
1) ไฟฉายตัดหมอกควัน
2) ไฟนาทาง
3) ถุงมือกันความร้อน
4) ค้อน
5) โทรโข่ง
6) นกหวีด
7) ถังดับเพลิงสารอง
8) ผ้าปิดจมูก
9) ถุงพลาสติกใส
10) ธงนาทางหนีไฟ
ในกรณีที่มิได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของตนเอง ให้ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
ขั้นต้น/ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ที่อยู่ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนในระยะไฟเริ่มไหม้ โดยนาถัง
ดับเพลิงประจาหน่วยตนเองไปด้วย เมื่อได้ยินการประกาศสถานการณ์ครั้งแรก ให้ผู้นาการอพยพ ผู้ประสานงาน
ทางเดิน นาอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ (ตามข้อ 9) ไปยังพื้นที่เกิดเหตุที่รับผิดชอบ ส่วนคนอื่นให้ประจาหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามแผนอพยพหนีไฟนี้
10. การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย
1) ให้หยุดการปฏิบัติงานทุกชนิด
2) ปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัด
3) ห้ามพูด ห้ามคุย ห้ามส่งเสียงดัง ขณะอพยพ
4) ห้ามนาสัมภาระสิ่งของติดตัวไป
5) เมื่อออกจากห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว ห้ามกลับเข้ามาอีก
6) เมื่อมีกลุ่มควันหนาแน่นให้ก้มตัวให้ต่า หรือคลาน และใช้ผ้าชุบน้าปิดปากหรือจมูก
7) เมื่อเดินลงบันได ให้ใช้มือซ้ายแตะไหล่คนที่อยู่ข้างหน้า มือขวาจับราวบันได
8) ห้ามผลัก ห้ามกระแทก คนที่อยู่ข้างหน้า
9) ห้ามเดินช้าหรือวิ่ง ให้ใช้วิธีการเดินเร็วเท่านั้น ยึดหลักเดินชิดขวาทุกกรณี
10) เมื่อพ้นจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว ให้ไปรายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพล
ณ จุดรวมพล

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 16 ของ 25 หน้า
ผนวก ข : ขั้นตอนการอพยพหนีไฟของกองแผนงานอาชญากรรม
ลาดับ
ขั้นตอน
1 เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

2

3

4

รายละเอียดการปฏิบัติ
- ผู้พบเหตุสามารถดับเพลิงเองได้ : ให้ทาการดับเพลิงทันที
ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่มีอยู่
- หากไม่สามารถดับเพลิงเองได้ : ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่/
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น/
- ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศเสียงตามสายให้
ขั้นต้นเข้าประจาพื้นที่ที่
ข้าราชการตารวจและลูกจ้างในสังกัดทราบเหตุเพลิงไหม้ และรอ
รับผิดชอบ
ฟังสัญญาณ/คาสั่ง เตรียมปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ
- สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดับเพลิงขั้นต้น เข้าทาการดับไฟ
3.1 ระงับเหตุเองได้
ผู้นาดับเพลิงขั้นต้น
- แจ้งสถานการณ์ให้ผู้อานวยการการดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วย
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
- ตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ และรายงานผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศเสียงตามสายยกเลิก
เหตุเพลิงไหม้
3.2 ระงับเหตุไม่ได้
ผู้นาดับเพลิงขั้นต้น
- แจ้งสถานการณ์ให้ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วย
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
- ทาการประเมินสถานการณ์
- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศเสียงตามสายให้
ข้าราชการตารวจในสังกัดทาการอพยพ และให้สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และขอความ ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น
ช่วยเหลือ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้โทรฯ แจ้งขอความช่วยเหลือ
1. ช่างโยธา ประจาอาคาร (โทรศัพท์ 0 2205 3106
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นายธนพัฒน์ เขตสนาน (โทรศัพท์ 08
8889 9682) เพือ่ ปิดระบบไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ ปิดระบบ
ลิฟต์ เปิดไฟฉุกเฉินและระบบประปา แล้วรายงาน ผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
2. สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง (โทรศัพท์ 0 2214 1043-9)
3. สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ (โทรศัพท์ 0 2251 1157, 0
2251 1443)
4. กองรักษาการณ์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (โทรศัพท์
1644)
- กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่ออพยพคนและเคลื่อนย้าย
สิ่งของออกจากอาคาร

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 17 ของ 25 หน้า
ลาดับ
ขั้นตอน
รายละเอียดการปฏิบัติ
5 อพยพเคลื่อนย้ายกาลังพล และ ผู้มีรายชื่อรับผิดชอบตามแผนอพยพหนีไฟปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ทรัพย์สินสาคัญของหน่วยงาน ได้รับมอบหมาย
ผู้นาการอพยพ
- บอกเส้นทางหนีไฟให้ผู้อพยพ –ส่องไฟชี้ทาง
- เมื่ออพยพคนออกแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประสานการอพยพ
- สารวจคนตกค้าง ปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย แล้วออกเป็น
คนสุดท้าย
- เมื่อออกจากอาคารได้แล้ว รายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนและ
ข้อมูลกาลังพล ณ จุดรวมพล
เจ้าหน้าที่ประสานการอพยพ
- คอยรับ ส่งต่อคนอพยพจากผู้นาการอพยพ
- ควบคุมให้ผู้อพยพหนีไฟปฏิบัติตามแผนการอพยพฯ อย่าง
เคร่งครัดโดยขณะอพยพให้ยึดหลักชิดขวาทุกกรณี
- หากเกิดเหตุขัดข้อง ขณะรออพยพหนีไฟ ให้ทาการประสานผู้
ควบคุมการจราจรภายในอาคาร เพื่ออพยพตามลาดับชั้นของ
อาคาร
- นาผู้อพยพไปที่จุดรวมพล และรายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนและ
ข้อมูลกาลังพล เพื่อทาการตรวจนับยอดกาลังพล
- รายงานผลการอพยพให้ผู้นาการอพยพทราบ เพื่อรายงาน
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบต่อไป
ผู้ควบคุมการจราจรภายใน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานการอพยพ เพื่อให้ทราบว่า
ชั้นใดอพยพคนไปแล้ว และควรอพยพคนชั้นใดเป็นลาดับต่อไป
- จัดระเบียบการอพยพของชั้นต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความชุลมุน
- แจ้งให้ชั้นที่จะต้องอพยพเป็นชั้นต่อไปเตรียมอพยพ
- สั่งการลาดับการอพยพคน
6. จุดรวมพล และจุดรวบรวม
บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร. ฝั่งตะวันตก (ฝั่งด้านถนนอังรี
สิ่งของ
ดูนังค์)
7. ตรวจสอบกาลังพล
ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลกาลังพล
- ตรวจสอบยอดกาลังพลร่วมกับผู้รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด
- รายงานยอดกาลังพลต่อผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
- หากพบว่าอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจานวนจริง แจ้ง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงดาเนินการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 18 ของ 25 หน้า

ลาดับ

ขั้นตอน

รายละเอียดการปฏิบัติ
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เมื่อเพลิงสงบ

ผู้นาการอพยพ
- ตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ และรายงานผู้อานวยการ
ดับเพลิงขั้นต้น/ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นทราบ
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้นเพลิง และหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับ
ความเสียหายจากเพลิงไหม้ กั้นอาณาเขตที่เกิดเหตุ และจัดกาลัง
พลในสังกัดเฝ้าพื้นที่ตลอดเวลา

9.

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้ที่ - ดูแลและปฐมพยาบาลคนป่วยเบื้องต้น
ได้รับบาดเจ็บ
- ประสานงานหน่วยรักษาพยาบาลหรือกู้ภัย ส่งต่อเพื่อเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน
- แจ้งข้อมูลของผู้ป่วยเบื้องต้นให้กับหน่วยรักษาพยาบาลหรือ
กู้ภัย
- จัดเตรียมน้าดื่ม ตลอดจนอานวยความสะดวกอื่นๆ

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 19 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก ค : แผนผังเส้นทางการหนีไฟ และเส้นทางการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ ประจาอาคาร ๑ ตร. ชั้น ๑1

ชุดที่

ของ

ชุด

หน้า 20 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก ค : แผนผังแสดงพื้นที่รวมพล พื้นที่รวบรวมสิ่งของ ของกองแผนงานอาชญากรรม

ชุดที่

ของ

ชุด

หน้า 21 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก ง : แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประจาอาคาร ๑ ชั้น 11

ตู้เก็บพร้อมสายฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
ประกอบด้วยถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด
13.4 ปอนด์ จานวน 1 ถังต่อ 1 ตู้ พร้อมสายฉีดน้า
ดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นสายอ่อน
ม้วนเป็นขด (Hose Reel) พร้อมหัวฉีด

ถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือ
(Chemical Extinguisher)

กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นเสียงกริ่ง
เตือนเพลิงไหม้ พร้อมสวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Manual Station) จะติดตั้งไว้บริเวณหน้าลิฟต์

ชุดที่

ของ

ชุด

หน้า 22 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก ง : ตัวอย่างป้ายแสดงลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการขนย้ายกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 23 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก จ : ข้อแนะนาการเตรียมการในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยตามหนังสือ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 3 ที่ 0028.4/28 ลง วันที่ 8 มกราคม 2556

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 24 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก จ : ข้อแนะนาการเตรียมการในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยตามหนังสือ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 3 ที่ 0028.4/28 ลง วันที่ 8 มกราคม 2556

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้า 25 ของ 25 หน้า
แผน : เผชิญเหตุการณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณกองแผนงานอาชญากรรม
ผนวก จ : ข้อแนะนาการเตรียมการในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยตามหนังสือ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 3 ที่ 0028.4/28 ลง วันที่ 8 มกราคม 2556

