
 

   
 
 
 

 

 

ด้วยสภาพอากาศเมืองไทยอยู่ในเขตร้อน ประกอบกับปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งมากเป็นสาเหตุให้

สภาพอากาศร้อนกว่าทุกทุกปี จึงมีโอกาสในการเกิดอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติท่ีร้ายแรงก่อให้เกิดสภาวะวิกฤต 

และสร้างความตื่นตระหนกแก่บุคลากร จนไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและอาจถึงขั้นควบคุมสตไิม่ได้ 

แผนการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยฉบับนี้ หากมีการศึกษา ทบทวนเป็นระยะและซักซ้อมอย่างสม่่าเสมอ จะเป็นเครื่องมือส่าคัญ 

ที่จะช่วยให้สามารถหลบหลีกจากกองเพลิง ได้อย่างเป็นระบบ ไม่สร้างความโกลาหลวุ่นวายจนเป็นอุปสรรคต่อการอพยพ 

การค้นหา และการดับเพลิงของพนักงานฯ หรือหากท่านควบคุมสติได้อย่างดี อาจช่วยระงับการลุกลามของเพลิงได้ 

ตั้งแต่ต้น หรือสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดชีวิตจากอัคคีภัยได้อีกหลายชีวิต ซึ่งในแผนนี้จะแสดงชื่อและหน้าที่ของบุคลากร  

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในการระงับเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุดส่งสัญญาณเพลิงไหม้ ขั้นตอน เส้นทางและวิธีการอพยพ 

บันไดหนีไฟ และจุดรวมพลเพื่อเช็คจ่านวนผู้ออกจากอาคารได้ทั้งสิ้น ซึ่งจะน่าไปสู่การทราบถึงจ่านวนผู้ติดค้างในอาคาร

หรือต่าแหน่งในอาคารท่ีน่าจะมีผู้ติดค้างอยู่ เพื่อเข้าท่าการช่วยเหลือได้อย่างทันการณ์ 

 

 

 - เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 

 - เพื่อซักซ้อมแผนและน่าไปปฏิบัติจริง 

 - เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

 - เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด่าเนินงานหรือการให้บริการ 

 - เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 - เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน 

แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายและส่งผลกระทบจนท่าให้การด่าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

                     

     

  ข้าราชการ   จ่านวน 136   คน 

    ลูกจ้างประจ่า  จ่านวน  21   คน 

    พนักงานราชการ   จ่านวน  29  คน 

    ลูกจ้างชั่วคราว   จ่านวน 123  คน 

    รวม   จ่านวน 309  คน 

 

 /ก าหนดหน้าท่ี... 

วัตถุประสงค์ 

 

จ่านวนบุคลากรของส่านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

 

หลักการและเหตุผล 

 

แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

 



 

 

ล าดับที่ ชื่อ หน้าที่ เบอร์โทร 

1 
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ภูมิประเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต 

ผู้ควบคุมและ 

ตรวจสอบการอพยพ 
58917 

2 
นายบุญธรรม  เสาวดี 

ผู้อ่านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม  1 
ผู้น่าการอพยพ 53144 

3 
นายสมบัติ  กันพ้นภัย 

ผู้อ่านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม  2 
ผู้น่าการอพยพ 53145 

4 

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์   

นักตรวจสอบภาษีช่านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ่านวยการส่วนมาตรฐาน 

และพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม 

ผู้ประสานหลัก 53191 

5 
นางนฤมล  ฐาปนสมบูรณ์ 

หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ 
ประสานงาน 53121 

6 
นางสาวพัชรี  เรืองไชย   

นักตรวจสอบภาษีช่านาญการ 
ประสานงาน 53146 

7 
นางสาวอภิชญา  เทพเสนา 

นักวิชาการสรรพสามิตช่านาญการ 
ประสานงาน 53112 

 

  

1. ตั้งสติ 

2. กดสัญญาณเตือนภัยพร้อมกับตะโกนแจ้งเตือนผู้อยู่ในอาคาร “ไฟไหม้ที่....” 

3. ผู้มีหน้าที่ตามที่แต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าท่ีโดยทันที เมื่อได้ยินเสียงแจ้งเหตุ 

4. ดูชนิดของไฟ แล้วรีบเข้าไปดับไฟทันที ควรต่อสู้กับไฟไม่เกิน 5 นาที เช่น ไฟที่เป็นเชื้อเพลิง

ธรรมดาดับได้ด้วยน้่า ไฟที่เกิดจากไฟฟ้าควรตัดไฟฟ้าก่อน เป็นต้น 

5. หากไม่สามารถดับไฟได้ ต้องรีบออกจากอาคารภายใน 5-10 นาที ตามขั้นตอนการหนีไฟ 

6. โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด 

 

 

1. หน่วยงานรักษาความปลอดภัย 

2. ส่านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนพัสดุ 

3. สายด่วน 1713 

ก่าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรของส่านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม (กรณีเกิดอัคคีภัย) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 /ข้ันตอน... 



 

  

1. ให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟท์ 

2. หากมีควันมาก ให้หมอบราบกับพื้นและคลานออกไป 

3. กรณีไฟไหม้เสื้อ ให้หยุด แล้วล้มตัวลงกับพื้น ใช้มือปิดหน้า แขนแนบล่าตัว กลิ้งกลับไปมาจน

ไฟดับ 

4. หากต้องผ่านประตู ให้สังเกตก่อนว่ามีควันลอดออกมาหรือมีความร้อนที่ลูกบิด หากพบว่ามีควัน

หรือมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด 

5. หากติดอยู่ในอาคารให้ใช้ผ้าชุบน้่าอุดตามช่องว่างหรือเปิดหน้าต่างด้านนอกอาคารแล้วใช้ผ้าโบก

หรือไฟฉายส่องออกมา เพื่อเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ 

6. ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก หากมีผู้อื่นติดภายในให้แจ้งหน้าที่ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ 

 

 

ล่าดับที่ 1 บันไดทางลงฝั่งที่ติดกับห้องประชุมกรมสรรพสามิต 

ล่าดับที่ 2 บันไดทางลงติดกับลิฟท์ เพื่อออกจากอาคารส่านักงานโดยผ่านส่านักบริหาร                                                      

          การคลังและรายได้ (งานเบิก - จ่ายเงิน) 

ล่าดับที่ 3 จุดรวมพล ลานจอดรถ ข้างห้องประชุมกรมสรรพสามิต 

 

 

 

1. พยายามตั้งสติ อย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟที่ก่าหนดไว้ 

2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่าของผู้น่าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

3. เก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส่าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะ และปลดล็อคให้เรียบร้อย 

4. เมื่อเดินออกจากห้องไปแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดก็ตาม 

5. การอพยพหนีไฟ ควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟท์เด็ดขาด 

6. การเดินในช่องหนีไฟ ควรเดินเรียงแถว เพื่อป้องกันการเบียดเสียดกัน และหกล้ม 

7. ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า 

8. ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างเท่านั้น ห้ามอพยพหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้า ยกเว้นกรณีจ่าเป็นที่ไม่

สามารถอพยพลงสู่ชั้นล่างได้ 
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ขั้นตอนการหนีไฟ 

 

เส้นทางการอพยพหนี

ไฟ 

ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 

 /ข้ันตอนการ... 
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 4 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย)   

ก่อนเกิดเหตุการณ์ 

 

หัวหน้าคณะฯ ผู้ประสานคณะฯ หัวหน้าทีมฯ และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล

เกี่ยวกับวิกฤตอัคคีภัย และประเมินสถานการณ์ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแจ้งเตือน

บุคลากรในส่านักงาน ถึงการป้องกันและความไม่ ประมาทต่อ

โอกาสและเหตุในการจะเกิดของอัคคีภัยรวมทั้งความรู้  

และวิธีการแก้ไข 

 

ขั้นตอนท่ี 2 

เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดับไฟในที่ๆ  

เข้าถึงและมองเห็นได้ง่าย 

 

ขั้นตอนท่ี 3 

 /ระหว่างเกิด... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างเกิดเหตุการณ์ 

กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ประเมินแล้ว สามารถด่าเนินการระงับเหตุได้

ด้วยตนเองในเบ้ืองต้นให้ด่าเนินการตามแนวปฏิบัติข้างต้น 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

ปฏิบัติงาน และด่าเนินการตามปกติ กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง 

 

แจ้งให้หัวหน้าคณะฯ หรือผู้ที่มีอ่านาจในการตัดสินใจทราบ 

เพื่อด่าเนินการส่ารวจความเสียหาย สืบสวนหาสาเหตุ และฟื้นฟู 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

กรณีเหตุการณ์รุนแรง 

 
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งเตือนบุคลากรในส่านักงาน 

โดยมอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ    

ส่านักงาน เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและน่าบุคลากรเจ้าหน้าที่

ออกมาจากส่านักงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพหนีไฟ 

รวมถึงแจ้งให้สถานีดับเพลิงทราบ เพื่อเร่งระงับเหตุ 

ขั้นตอนท่ี 1 

ให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องรับผิดชอบดูแลเอกสารส่าคัญ 

เช่น สัญญา หนังสือ เอกสารส่าคัญทางบัญชี รวมถึงเงินสด  

และข้อมูลส่าคัญทางราชการให้น่าเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว 

ออกมาเก็บรักษาให้ปลอดภัย 

ขั้นตอนท่ี 2 

หัวหน้าทีมฯ รายงานสรุป เหตุการณ์ภาพรวม รวมไป ถึง

แผนการในการฟื้นฟูเบ้ืองต้น ให้แก่หัวหน้าคณะทราบ 

ขั้นตอนท่ี 3 

 5 

 /หลังเกิดเหตุ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 

2. ช่วยลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด่าเนินงานหรือการให้บริการ 

3. ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าองค์กรมี     

   ศักยภาพในการด่าเนินงานและการให้บริการแม้จะอยู่ในสภาวะวิกฤต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หลังเกิดเหตุการณ์ 

ให้ทีมงาน ด่าเนินการส่ารวจ/ประเมินความเสียหาย พร้อมทั้ง

มอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องจัดสถานที่ใน 

การปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนท่ี 1 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ประสานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อฟื้นฟูและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนในการท่างาน 

ขั้นตอนท่ี 2 
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