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1. บทน า 

บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมพรอ้มต่อสภำวะวิกฤต

หรือเหตุกำรณฉ์ุกเฉินต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเหตุที่เกิดจำกภยัธรรมชำติ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั แผ่นดินไหว หรือเหตุกำรณท์ี่เกิดจำกกำรมุ่ง

รำ้ยต่อองคก์ร เช่น กำรก่อกำรประทว้ง กำรจรำจล เป็นตน้ ซึ่งเหตกุำรณด์งักล่ำวอำจส่งผลใหห้น่วยงำนตอ้งหยดุกำรปฏิบตัิงำน หรือไม่

สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อองคก์รในดำ้นกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลเุป้ำหมำย ดงันัน้แผนบรหิำรควำมพรอ้ม

ต่อสภำวะวิกฤตจึงมีควำมส ำคัญที่จะช่วยใหห้น่วยงำนสำมำรถรบัมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง  ๆ ได ้ท ำใหก้ระบวนกำรปฏิบัติงำน

สำมำรถกลบัมำด ำเนินกำรไดต้ำมปกติในระยะเวลำที่เหมำะสม และลดระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อหน่วยงำนได้ 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรในสภำวะวิกฤต  จึงไดจ้ดัท ำ 

“แผนบรหิำรควำมต่อเนื่องเพื่อด ำเนินกำรในสภำวะวิกฤตขององคก์ร” ขึน้ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรตอบสนองและปฏิบตัิงำนในสภำวะฉกุเฉิน 

โดยภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตัิดังกล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหำกไม่มี

กระบวนกำรรองรบัใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อ กำรปฏิบตัิงำน ดงันัน้กำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมต่อเนื่อง

ของบริษัทจึงเป็นส่ิงส ำคัญที่จะช่วยใหบ้รษิัทสำมำรถรบัมือกับเหตุกำรณฉ์ุกเฉินที่ไม่คำดคิด และท ำใหก้ระบวนกำรที่ส  ำคญั (Critical 

Business Process) สำมำรถกลบัมำด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงปกติ หรือด ำเนินกำรไดต้ำมระดบักำรใหบ้รกิำรท่ีก ำหนดไว ้ซึ่งจะช่วยลดระดบั

ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ได ้

2. วัตถุประสงค ์

 บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมต่อเนื่องเพื่อด ำเนินกำรในสภำวะวกิฤต 
โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

2.1   เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

2.2   เพื่อใหทุ้กหน่วยงำนที่อยู่ในที่ท  ำกำรของบริษัทมีกำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรรบัมือกับสภำวะวิกฤตหรือ เหตุกำรณ์
ฉกุเฉินต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ 

2.3   เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยดุชะงกัจำกกำรปฏิบตัิงำน/กำรใหบ้รกิำร 

2.4   เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

2.5   เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท ว่ำสำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง แมต้อ้งเผชิญกบัเหตกุำรณร์ำ้ยแรง และส่งผลกระทบจนท ำ
ใหก้ำรด ำเนินงำนตอ้งหยดุชะงกั 
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3. ขอบเขตการด าเนินการ 

 แผนบรหิำรควำมต่อเนื่องเพื่อด ำเนินกำรในสภำวะวิกฤตของบริษัทใชร้องรบักรณีเกิดสภำวะวิกฤตของบริษัท ใชร้องรบักรณี

เกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตกุำรณฉ์กุเฉินในอำคำรท่ีท ำกำรบรษิัทหรือบรเิวณใกลเ้คียง ประกอบดว้ยเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 

3.1 เหตกุำรณอ์ทุกภยั 

3.2 เหตกุำรณอ์คัคีภยั 

3.3 เหตกุำรณแ์ผ่นดินไหว  

3.4 เหตกุำรณช์มุนมุประทว้ง/จรำจล 

 

4.  แผนบริหารความต่อเน่ืองของบริษัท (Business Continuity Plan) 

 เพื่อใหแ้ผนบริหำรควำมต่อเนื่องด ำเนินกำรในสภำวะวิกฤตของบริษัทสำมำรถน ำไปปฏิบตัิไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล จึงมีค  ำสั่ง

ฉบบัท่ี BCP02/2563 ลงวนัท่ี 03 มกรำคม 2562 แต่งตัง้คณะบรหิำรควำมต่อเนื่อง เพื่อด ำเนินกำรในสภำวะวิกฤต ดงันี ้

 4.1. คณะบริหารความต่อเน่ือง 

-  ประธำนกรรมกำรเจำ้หนำ้ที่บบรหิำรเป็นหวัหนำ้คณะบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

-  ผูจ้ดักำรฝ่ำยเป็นหวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่องภำยในหน่วยงำนตนเอง ถำ้ไม่มีผูจ้ดักำรฝ่ำยใหผู้จ้ดักำรแผนกหรือ

หวัหนำ้แผนกเป็นหวัหนำ้ทีมแทน 

-  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป เป็นผูป้ระสำนงำนและเลขำนกุำร 

  ใหค้ณะบรหิำรควำมต่อเนื่องมีหนำ้ที่ตดัสินใจประกำศใชแ้ผนบรหิำรควำมต่อเนื่องตลอดจนด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน

แนวทำง สรรหำทรพัยำกร ติดตำม และประเมินผลตำมที่ก ำหนดไวใ้นแผนบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

 4.2. ทมีบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) 

ให้ผู้จัดกำรฝ่ำย / ผู้จัดกำรแผนก / หัวหน้ำแผนกของแต่ละหน่วยงำนเป็นหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของ

หน่วยงำนตนเอง และใหด้  ำเนินกำรแต่งตัง้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่องภำยในหน่วยงำน เพื่อด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน

ของทีมแต่ละฝ่ำยเมื่อเกิดสภำวะฉุกเฉิน รวมทั้งจัดกิจกรรมกำรซักซอ้มขั้นตอนกำรปฏิบัติของเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดเมื่อเกิด

สภำวะวิกฤตขึน้ 
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 4.3. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจง้เหตุฉุกเฉินทำงโทรศัพทใ์หก้ับสมำชิก/ทีมงำน ในคณะบริหำรควำม

ต่อเนื่องตำมผงัรำยชื่อทีมบรหิำรควำมต่อเนื่องที่ก ำหนดไว ้(ตำมตำรำงที่ 1) 

เมื่อหวัหนำ้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤตแลว้ผูป้ระสำนงำนคณะบริหำร

ควำมต่อเนื่องจะแจง้ใหห้วัหนำ้ทีมงำนบรหิำรควำมตอ่เนื่องของแตล่ะหน่วยงำนรบัทรำบเหตกุำรณฉ์กุเฉินและด ำเนินกำรตำม

แผนบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนำ้คณะบริหำร 

ควำมต่อเน่ือง 

ประธำน เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
หวัหนำ้ทีมบริหำร 

ควำมต่อเน่ือง 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 

 

ผูจ้ดักำรโรงงำน ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย/กำรตลำด 

คณะบริหำรควำมต่อเน่ืองเพื่อด ำเนินกำรในสภำวะวิฤตของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ผูป้ระสำนงำน 

และเลขำนุกำร 
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ตารางที ่1 รายชือ่ทมีบริหารความต่อเน่ือง 

ผูจ้ดักำรฝ่ำย 

บทบำท 
ผูช้่วย 

ชื่อ – สกลุ เบอรม์ือถือ ชื่อ – สกลุ เบอรม์ือถือ 

Mr.Sung Cheong Tsoi 0818411923 หวัหนำ้คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง นำยสมิทธ ์ทอย 0955356165 

นำยเสนีย ์หมุสิน 0838248145 หวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่อง นำงสำวนนัทวนั สีหำนำถ 0822191787 

นำยสภุเดช ธนำกรฐิติคณุ 0947896561 หวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่อง นำยธีระคณุ เฟ่ืองฟุง้ 0814574876 

นำงสำวมจุรนิทร ์ บวัหอม 0844631188 หวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่อง นำงสำวจนัทนำ วิไลพนัธ ์ 0809352943 

นำยสชุิน  ศิรปิระภำนกุลู 0819276469 หวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่อง นำยอำนนท ์พรมศิร ิ 0866205906 
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ตารางที ่2 หมายเลขโทรศัพทห์น่วยงานเพื่อแจ้งเหตุภัยพิบตัิ และสถานการณฉุ์กเฉนิ 

ชื่อสถานี จังหวดั เบอรโ์ทร โทรสาร 

1. สถำนีต ำรวจ อ.บำงปะกง 

      1.1 สภ.บำงปะกง 

      1.2 สภ.บำงพลีนอ้ย 

ฉะเชิงเทรำ 

 

 

038-531111 

02-3373497 

 

 

2. สถำนีดบัเพลิง 

     2.1 เทศบำลบำงสมคัร  

ฉะเชิงเทรำ 

 

 

 

038-086095 

038-843050-3 

 

 

3.  โรงพยำบำล 

      3.1 รพ.จฬุำรตัน ์11 

     3.2  รพ.บำงปะกง 

      3.3 รพ.รวมชยัประชำรกัษ ์

ฉะเชิงเทรำ 

 

 

 

038-500300 

038-531286 

02-3373497  

 

 

4. เหตดุว่นเหตรุำ้ย  191  
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉนิ (Call Tree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนำ้คณะบริหำรควำมต่อเน่ือง 

ผูป้ระสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเน่ือง 

ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

(กำรตลำด) 

ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

(ผลิต) 

หวัหนำ้ทีมบรหิำรควำมตอ่เนื่อง 

(ผจก.ฝ่ำย) 

ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

(ควบคมุคณุภำพ) 

ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

(บรหิำรงำนทั่วไป) 



 
บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 
วันที ่02/06/63 8/32 

 

การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรในการด าเนินงานและการให้บริการ 

 เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมพรอ้มต่อสภำวะควำมพรอ้มต่อสภำวะฉุกเฉินของบรษิัท เป็นไปอย่ำงครอบคลมุ 
จึงก ำหนดกำรพิจำรณำผลกระทบ 5 ประเภท ดงันี ้

 1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานทีป่ฏิบัติงานหลัก: เหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ท ำใหส้ถำนท่ีปฏิบตัิงำนหลกั (อำคำรส ำนกังำนและ
โรงงำนหลกั) ไดร้บัควำมเสียหำย ส่งผลกระทบใหบุ้คลำกรไม่สำมำรถเขำ้ไปปฏิบตัิงำนไดย้งัสถำนท่ีปฏิบตัิหลกัเป็นระยะเวลำชั่วครำว
หรือระยะยำว 

 2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่ส าคัญ: เหตุกำรณท์ี่เกิดขึน้ท ำใหไ้ม่สำมำรถใชง้ำน
วสัดอุปุกรณท์ี่ส  ำคญั หรือไม่สำมำรถจดัส่งวสัดอุปุกรณท์ี่ส  ำคญัเพื่อไปใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนได ้

 3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ: เหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ท ำใหไ้ม่สำมำรถใชง้ำนระบบเทคโนโลยี
หรือระบบสำรสนเทศ หรือเขำ้ถึงขอ้มลูที่ส  ำคญัในกำรปฏิบตัิงำน 

 4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ท ำใหบ้คุลำกรหลกัไม่สำมำรถมำปฏิบตัิงำนได ้

 5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ: เหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ท ำใหคู้่คำ้/ผูใ้หบ้รกิำรแก่หน่วยงำน/ผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย ไม่สำมำรถที่จะใหบ้รกิำรหรือส่งมอบงำนเพื่อใหห้น่วยงำนใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนได ้
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ตำรำงที่ 3 เหตกุำรณแ์ละผลกระทบจำกเหตกุำรณ ์

เหตกุำรณ/์ภยัคกุคำม 

ผลกระทบ 

ดำ้นอำคำร/    

สถำนท่ีปฏิบตัิงำนท่ี

ส ำคญั 

ดำ้นวสัดุ

อปุกรณท์ี่

ส  ำคญั/กำร

จดัหำจดัวสัดุ

อปุกรณท์ี่

ส  ำคญั 

ดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศและ

ขอ้มลูที่ส  ำคญั 

ดำ้นบคุลำกร

หลกั 

ดำ้นคูค่ำ้/ผู้

ใหบ้รกิำรท่ีส ำคญั/

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

1.อคัคีภยั      

2.อทุกภยั      

3.ชมุนมุประทว้ง/จลำจล      

4.แผ่นดินไหว      
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กระบวนการส าคัญ (Critical Process) และผลกระทบของการหยุดชะงัก 

ตารางที ่4 กระบวนการส าคัญ ผลกระทบ และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู 

กระบวนกำรส ำคญั 

อคัคีภยั อทุกภยั ชมุนมุประทว้ง/จลำจล แผ่นดินไหว 

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ดา้น IT 

1. ระบบงำนขำยสินคำ้ สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง 

2. ระบบบญัชี สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง 

3. ระบบกำรเงิน(รบั-จ่ำย) สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง 
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(ต่อ) ตารางที ่4 กระบวนการส าคัญ ผลกระทบ และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู 

กระบวนกำรส ำคญั 

อคัคีภยั อทุกภยั ชมุนมุประทว้ง/จลำจล แผ่นดินไหว 

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

4. ระบบคลงัสินคำ้ สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง 

5. ระบบเงินเดือน สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง สงู 72 ชั่วโมง 

6. ระบบสำรสนเทศ สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง 

7. ระบบงำนจดัส่งสินคำ้ สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง สงูมำก 24 ชั่วโมง 
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(ต่อ) ตารางที ่4 กระบวนการส าคัญ ผลกระทบ และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู 

กระบวนกำรส ำคญั 

อคัคีภยั อทุกภยั ชมุนมุประทว้ง/จลำจล แผ่นดินไหว 

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

8. ระบบก ำกบัดแูล ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์

9. ระบบบรหิำรงำนโครงกำร ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์

10. ระบบบรหิำรงำนโครงกำร ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์
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(ต่อ) ตารางที ่4 กระบวนการส าคัญ ผลกระทบ และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู 

กระบวนกำรส ำคญั 

อคัคีภยั อทุกภยั ชมุนมุประทว้ง/จลำจล แผ่นดินไหว 

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ระดบั 

ผลกระทบ 

ระยะเวลำ 

เป้ำหมำยใน 

กำรฟ้ืนฟ ู

ด้าน Non-IT 

1. งบประมำณกำรเงินและบญัช ี ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์

2. กำรจดัท ำทะเบียนประวตัิและขอ้มลูบคุคล ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์ ปำนกลำง 1 สปัดำห ์

3. กำรจดัท ำแผนงำน งบประมำณ และกำร
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

ต ่ำ 2 สปัดำห ์ ต ่ำ 2 สปัดำห ์ ต ่ำ 2 สปัดำห ์ ต ่ำ 2 สปัดำห ์

หมายเหตุ : - กรณีภำวะฉกุเฉินหรือภยัพิบตัิขำ้งตน้เกดิขึน้ในระดบัท่ีส่งผลใหบรษิัทฯ ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน/ยำ้ยสถำนท่ีด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิ
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กลยุทธค์วามต่อเน่ือง 

 กลยทุธเ์พื่อสรำ้งควำมต่อเนื่องเป็นแนวทำงในกำรจดัหำและบรหิำรกำรจดัหำและบรหิำรจดักำรทรพัยำกรใหม้ีควำมพรอ้ม
เมื่อเกิดสภำวะวิกฤต ซึง่สำมำรถจ ำแนกทรพัยำกรออกเป็น 5 ดำ้น 

 

 

 

 

 

ทรัพยากร กลยุทธค์วามต่อเน่ืองตอ่การปฏิบัติงาน 

1. อำคำร/สถำนท่ีปฏิบตัิงำนหลกั 

 

 - ก ำหนดใหใ้ชพ้ืน้ท่ีปฏิบตัิงำนส ำรอง  

1. บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม จ ำกัด  ที่อยู่  89 หมู่ 12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.
ฉะเชิงเทรำ 

ควำมเหมำะสมของสถำนที่ประสำนงำน และกำรเตรียมควำมพร้อมกับ
หน่วยงำนเจำ้ของพืน้ท่ี 

 - ก ำหนดใหท้ ำงำนที่บำ้น 

2. วสัดอุปุกรณท์ี่ส  ำคญั/ 

กำรจดัหำจดัส่งวสัดอุปุกรณท์ี่ส  ำคญั 

  - กำรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (notebook) และอุปกรณ์
เครือข่ำยไวพ้รอ้มใชใ้นสภำวะวิกฤต 

 - กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำรองที่มีคุณลักษณะเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
หรืออปุกรณท์ี่สำมำรถเชื่อมโยง ผ่ำนระบบ internet 

  - น ำเครื่องคอมพิวเตอรแ์บบพกพำ (notebook) ของเจ้ำหน้ำที่มำใชเ้ป็นกำร
ชั่วครำวหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่ำงกำรจดัหำคอมพิวเตอรส์ ำรอง 
ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกหวัหนำ้คณะ บรหิำรควำมต่อเนื่องในกำรกูค้ืน 
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ทรัพยากร กลยุทธค์วามต่อเน่ืองตอ่การปฏิบัติงาน 

   - กำรจดัหำเครื่องพิมพ ์(Printer) เครื่องสแกนเอกสำร (Scanner) เครื่องโทรสำร 
(Fax)พรอ้มอปุกรณเ์ครือข่ำย Network 

 - กำรจดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณส์นบัสนนุโดยวิธีพิเศษ 

3. เทคโนโลยีสำรสนเทศและขอ้มลูที่ส  ำคญั  - ด ำเนินกำรเชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์น็ตและฐำนขอ้มลูที่ส  ำคญั 

4. บคุลำกร  - ก ำหนดใหใ้ชบ้คุลำกรส ำรองทดแทนภำยในสำยงำนหรือกลุ่มงำนเดียวกนั 

 - จดัเตรียมพนกังำนขบัรถยนตเ์พื่อติดต่อประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำน
อื่น ๆ 

5. ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  - แจง้ประสำนงำนโดยใชร้ะบบส่ือสำรในรูปแบบต่ำง ๆ 

 

การวิเคราะหเ์พื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรทีส่ าคัญ 

(1) ด้านสถานทีป่ฏิบตัิงานส ารอง (Working Space Requirement) 

ประเภททรัพยากร รายละเอียด 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

2 วัน 3-5 วัน 6-7 วัน 

พืน้ท่ีส ำหรบัสถำนท่ีปฏิบตัิ 
งำนส ำรอง 

1. บรษิัท ไทยโพลีฟิลม์ จ ำกดั 

89 ห มู่  12 ต .บ ำ งป ะก ง  อ .บ ำ งป ะก ง  จ .

ฉะเชิงเทรำ 

300 ตรม 

10 คน 

600 ตรม 

20 คน 

1200 ตรม 

50 คน 

กำรปฏิบตัิงำนท่ีบำ้น - - - - 
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(2) ความต้องการด้านวัสดุอปุกรณ ์(Equipment & Supplies Requirement) 

ประเภททรัพยากร ทีม่า 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

2 วัน 3-5 วัน 6-7 วัน 

1.เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบ    
พกพำ (Notebook) 

ในหน่วยงำน/เจำ้หนำ้ที่ 1-5 เครื่อง 6-10 เครื่อง 11-15 เครื่อง 

3.เครื่องพมิพ ์(Printer) เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ 1 เครื่อง 1เครื่อง 1 เครื่อง 

4.โทรศพัทพ์รอ้มหมำยเลข เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ 1 เครื่อง 1-2 เครื่อง 1-2 เครื่อง 

5.โทรสำรพรอ้มหมำยเลข เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ 1 เครื่อง 1-2 เครื่อง 2-3 เครื่อง 

6.เครื่องสแกนเนอร ์ เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ - 1เครื่อง 1 เครื่อง 

7.เครื่องถ่ำยเอกสำร เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ - 1เครื่อง 1 เครื่อง 

8.อปุกรณส์ ำรองขอ้มลู เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ 1 ชดุ 1 ชดุ 1 ชดุ 

9.อปุกรณร์ะบบเครือขำ่ยไรส้ำย เจำ้หนำ้ที่/จดัซือ้ 1 ชดุ 1 ชดุ 1 ชดุ 

10.อปุกรณส์ ำนกังำน จดัซือ้เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น    

11.รถยนต ์  1 คนั 1 คนั 2 คนั 
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(3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ประเภททรัพยากร ทีม่า 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

2 วัน 3-5 วัน 6-7 วัน 

1.ระบบงำนส ำคญั (รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 3) 

กำรส ำรองและกูค้ืนระบบจำก
ศนูยส์ ำรองขอ้มลู 

  - 

2.ระบบเครือข่ำย ขอเชำ่วงจรสื่อสำรชั่วครำว -  - 

3.ระบบงำนสนบัสนนุ กำรส ำรองและกูค้ืนระบบจำก
ศนูยส์ ำรองขอ้มลู 

- -  

4.ระบบสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำน

ส ำนักงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

ระบบจดัเก็บเอกสำร 

กำรส ำรองและกูค้ืนระบบจำก
ศนูยส์ ำรองขอ้มลู 

- -  

 

 (4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเน่ืองเพื่อปฏิบัติงาน (Personal Requirement) 

ประเภททรัพยากร ทีม่า 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

2 วัน 3-5 วัน 6-7 วัน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่
ส  ำนักงำน/สถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรอง 

บคุลำกรจำกหน่วยงำนภำยใน 10 คน 20 คน 40 คน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่

บำ้น 
หน่วยงำน ตำมควำมจ ำเป็น ตำมควำมจ ำเป็น ตำมควำมจ ำเป็น 
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(5) ความต้องการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

ประเภททรัพยากร ทีม่า 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

1 วัน 2 วัน 3-7 วัน 

ผูใ้หบ้รกิำรไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ ำ ส่วนภูมิ ภำค เป็น    
ผู้ดูแลรับผิดชอบในกำรจ่ำย
ไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถใช้
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแทนได ้โดย
ใช้น ้ำมันเป็นเชื ้อเพลิง โดยมี
กำรประสำนกบับรษิัท/รำ้นคำ้ที่
จ  ำหน่ำยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
เพื่ อขอเช่ำและจัด ส่งเครื่อง
ก ำ เนิ ด ไฟฟ้ ำม ำให้ ในยำม
ฉกุเฉิน 

   

ผูใ้หบ้รกิำรน ำ้ประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำคเป็น 

ผู้ดูแลรับผิดชอบในกำรจ่ำย

น ้ ำ ป ระ ป ำ อ ย่ ำ ง ไรก็ ต ำ ม 

สำมำรถประสำนงำนบริษัท/

ร้ำนค้ำที่ จ  ำหน่ำยน ้ำเพื่ อให้

จดัส่งน ำ้มำใหใ้นยำมฉกุเฉิน 
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ประเภททรัพยากร ทีม่า 
จ านวนความตอ้งการ/ระยะเวลาหยุดชะงัก 

1 วัน 2 วัน 3-7 วัน 

ผูใ้หบ้รกิำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำย Internet 

ก ำ ห น ด ให้ จั ด ห ำ อุ ป ก รณ์
เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่ อ
ผ่ ำ น อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต แ บ บ       
พ ก พ ำ ( Air Card) ข อ ง ผู้
ให้ บ ริ ก ำ ร โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ 
เชื่อมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และขอ้มลูที่ส  ำคัญ
ขอ งห น่ ว ย ง ำน ก ล ำ ง ผ่ ำ น
อินเตอรเ์น็ต 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ 

 

 

 

ผลกระทบ 
การด าเนินการ 

วันที ่1 วันที ่2-3 วันที ่4-7 

1.ดำ้นสถำนท่ีปฏิบตัิงำนหลกั 1.1 เจำ้หนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกหน่วยงำนปฏิบัติงำน ณ 

ส ถ ำ น ที่ ที่ ก  ำ ห น ด ไว้ ต ำ ม

แผนกำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนด

ควำมต้อ งก ำรท รัพ ยำก รที่

ส  ำคัญด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำน

ส ำรอง 

1.2 เจำ้หนำ้ที่อื่น ๆ ปฏิบตัิงำนท่ี

บำ้น 

 

1.1 เจำ้หนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกหน่วยงำนปฏิบัติงำน ณ 

สถำนท่ีที่ก ำหนดไวต้ำมแผนฯ 

1.2 เจำ้หนำ้ที่อื่น ๆ ปฏิบตัิงำนท่ี

บำ้น 

1.1 เจำ้หนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกหน่วยงำนปฏิบัติงำน ณ 

สถำนท่ีที่ก ำหนดไวต้ำมแผนฯ 

1.2 เจำ้หนำ้ที่อื่น ๆ ปฏิบตัิงำนท่ี

บำ้น 

2. ดำ้นวสัดอุปุกรณส์ ำคญั ผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ ด ำเนินกำรจดัหำวัสดุแผนกำรวิเครำะหเ์พื่อก ำหนดควำมตอ้งกำรทรพัยำกรที่

ส  ำคญัดำ้นวสัดอุปุกรณ ์

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และขอ้มลู 

ฝ่ำยสำรสนเทศ ปฏิบตัิตำมแผนรองรบัสถำนกำรณฉ์กุเฉินจำกภยัพิบตัิอนัอำจมีผลกระทบต่อระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (IT Contingency Plan)  

4. ดำ้นบคุลำกรหลกั ให้แต่ละหน่วยงำนจัดเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่แทนบุคลำกรหลักที่ไม่สำมำรถ

ปฏิบตัิงำน 
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ผลกระทบ 
การด าเนินการ 

วันที ่1 วันที ่2-3 วันที ่4-7 

5. ด้ำนผู้รับบริกำร/ ผู้มีส่วนได้

เสีย 

5.1 ดำ้นผูใ้หบ้รกิำร 

      -  ผูจ้ดักำรจดัซือ้แจง้ใหผู้จ้ดักำรไฟฟ้ำ/ประปำ/เชื่อมโยงระบบเครือข่ำย Internet ด ำเนินกำร 

5.2 ดำ้นผูร้บับรกิำรจำกบรษิัท 

    (1) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียรบัทรำบเป็นระยะ 

    (2) หน่วยงำนต่ำง ๆ ใหป้ฏิบตัิตำมระเบียบแนวปฏิบตัิเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉินต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบตัิงำนในกระบวนกำรสรำ้งคุณค่ำ เช่น กระบวนกำรช ำระ กระบวนกำรก ำกับดูแล และ
ระเบียบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
สนบัสนนุ  

 
10.  ข้อควรปฏิบตัิตนเม่ือเกดิภาวะฉุกเฉนิภัยพิบตัิและสถานการณฉุ์กเฉนิ 

10.1 ประเภทภัยพิบัติ: อคัคีภยั 
10.1.1 การป้องกันและลดความสูญเสียจากอคัคีภัย 

1) กำรจดัระเบียบเรียบรอ้ยดี หมำยถึง กำรป้องกนักำรติดต่อลกุลำม โดยจดัระเบียบในกำรเก็บรกัษำสำรสมบตัิ
ที่น่ำจะเกิดอคัคีภยัไดง้่ำยใหถ้กูตอ้งตำมลกัษณะกำรเก็บรกัษำสำรสมบตัินัน้ ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรให้
เรียบรอ้ย โดยไม่สะสมเชือ้เพลิงไว้เกินประมำณที่ก ำหนด เพรำะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ย่อมท ำให้เกิดกำรติดต่อ
ลกุลำมขึน้ได ้
2) กำรตรวจตรำซ่อมบ ำรุงดี หมำยถึง กำรก ำจดัสำเหตุในกำรกระจำยตวัของเชือ้เพลิงและควำมรอ้น เช่น กำร
ตรวจตรำกำรไหลรั่วของเชือ้เพลิงต่ำง ๆ พรอ้มทั้งกำรควบคุมดูแลมิใหเ้กิดกำรกระจำยตัวของควำมรอ้นของ
เครื่องท ำควำมรอ้น 
3) กำรมีระเบียบวินัยดี หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บังคบัที่เก่ียวกับกำรป้องกันอัคคีภัย 
เช่น สถำนท่ีใดที่ใหม้ีไวซ้ึ่งเครื่องดบัเพลิง 
4) ควำมรว่มมือที่ดี หมำยถึง กำรศกึษำหำควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั โดยกำรฝึกกำรใช้
อปุกรณเ์ครื่องมือใชใ้นกำรดบัเพลิง ตลอดจนกำรฝึกซอ้มในกำรปฏิบตัิตำม แผนฉกุเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
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10.1.2 วิธีปฏิบตัิเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉนิจากเพลิงไหม้หรือไฟไหม้ 
1) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมห้รือไฟลกุไหมใ้หปิ้ดประตูหอ้งที่ไฟไหมอ้ยู่ และกดปุ่ มสญัญำณไฟไหมป้ระจ ำอำคำร
หรือ Fire Alarm ทนัที   
2) โทรไปแจง้ประธำนดบัเพลิง (คุณธีระคณุ เฟ่ืองฟุ้ง 0814574876) เพื่อแจง้ทีมระงบัเหตฉุุกเฉินประจ ำบรษิัทฯ
บอกชื่อผูแ้จง้ หน่วยงำนและต ำแหน่งพรอ้มสำเหตขุองไฟไหม ้
3) ถำ้เกิดเพลิงลุกไหมเ้พียงเล็กนอ้ย ทีมงำนระงบัเหตุฉุกเฉินประจ ำบริษัทฯจะเขำ้ด ำเนินกำรและปฏิบัติงำน
ระงบัเหตเุบือ้งตน้ 
4) กรณีเกิดเพลิงลุกไหม้ขนำดใหญ่ มีควันหนำ หรือเพลิงลุกลำมอย่ำงรวดเร็วให้ทีมงำนระงับเหตุฉุกเฉิน
ด ำเนินกำรอพยพคนในอำคำรทนัที และกดปุ่ มสญัญำณไฟไหมแ้ละประกำศโดยใชร้ะบบประกำศแจง้เตือนให้
ทกุคนในอำคำรอพยพทนัที และ หำ้มไม่ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกบักำรระงบัเหตเุขำ้ไปในอำคำรอย่ำงเด็ดขำด 
5) เปิดหนำ้ต่ำงและปิดประตูหอ้งท ำงำนก่อนอพยพ เดินอย่ำงเป็นระเบียบหำ้มวิ่ง ใหไ้ปยงัทำงออกที่ใกลท้ี่สุด 
และแจง้ผูน้  ำทีมอพยพเพื่อใหค้นมำช่วยเหลือและรออยู่ที่นั่น 
6) ทีมอพยพตอ้งอพยพผูค้นไปยงัจุดนดัหมำยอพยพ และตอ้งไม่ขดัขวำงกำรท ำงำนของหน่วยระงบัเหต ุตอ้งไม่
กลบัเขำ้ไปในอำคำรเด็ดขำด จนกว่ำจะมีประกำศใหก้ลบัเขำ้ไป     
7) ในกรณีที่พบว่ำมีผูม้ำติดต่ออยู่ในอำคำรหรือสญูหำยใหช้่วงอพยพ ใหแ้จง้ทีมผจญเพลิง เพื่อคน้หำ 
8) เมื่อสญัญำณไฟไหมด้งัขึน้เมื่อไหร ่ทกุคนในอำคำรจะตอ้งอพยพออกจำกอำคำรทนัที 

 
10.1.3 วิธีการช่วยเหลือตนเอง 

1) ตอ้งควบคุมสติใหไ้ด ้อย่ำตื่นกลวัจนท ำอะไรไม่ถูก แลว้เปิดสญัญำณเตือนเพลิงไหม ้และหำกไดย้ินสญัญำณ
เตือนไฟไหมใ้หร้ีบออกจำกตวัอำคำรทนัที อย่ำเสียเวลำตรวจสอบว่ำเพลิงไหมท้ี่ใด 
2) หำกเพลิงมีขนำดเล็กพอที่จะดบัเองไดใ้หใ้ชถ้ังดบัเพลิง เพื่อดบัไฟ หำกไม่มีอปุกรณห์รือไม่สำมำรถดบัเพลิง
เองไดใ้หร้ีบแจง้ประธำนดบัเพลิง จำกนัน้รีบออกจำกตวัอำคำรทนัที และปิดประตู-หนำ้ต่ำงหอ้งที่เกิดเพลิงไหม้
ใหส้นิทที่สดุทนัที(ถำ้ท ำได)้ เพื่อใหเ้กิดภำวะอบัอำกำศ วิธีนีจ้ะช่วยใหเ้พลิงไหมช้ำ้ลง ท ำใหง้่ำยต่อกำรดบัเพลิง 
แต่ตอ้งแน่ใจว่ำไม่มีใครติดอยู่ขำ้งใน แลว้รีบวิ่งหนีออกมำ    
3) หำกอยู่ในอำคำรที่เพลิงไหม ้ก่อนจะเปิดประตูตอ้งแตะลกูบิดก่อน โดยนั่งชนัเข่ำที่หลงัประตู แลว้ใชห้ลงัมือ
แตะที่ลกูบิดประตูถำ้มีควำมรอ้นสงูแสดงว่ำมีเพลิงไหมอ้ยู่ในหอ้ง หรือบรเิวณใกล้ ๆ ดงันั้น อย่ำเปิดประตูโดย
เด็ดขำดแต่หำกลกูบิดไม่รอ้น ใหค้่อย ๆ บิดออกชำ้ ๆ โดยใชไ้หล่คอยหนุนประตไูวห้ำกท ำไดค้วรหำผำ้ชบุน ำ้ปิด
จมกู หรือผำ้ชบุน ำ้ชุ่มๆ ไวด้ว้ย 
4) หำกตอ้งเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ให้ใช้วิธีคลำนต ่ำ  ๆ และหนีไปยังทำงออกฉุกเฉินเพรำะอำกำศที่พอ
หำยใจไดจ้ะอยู่ดำ้นล่ำงเหนือพืน้หอ้งไม่เกิน 1 ฟุต เนื่องจำกผูเ้สียชีวิตและบำดเจ็บในเหตุเพลิงไหมป้ระมำณ
รอ้ยละ 90 เป็นผลมำจำกส ำลักควนัไฟ เพรำะมีทัง้ก๊ำซคำรบ์อนมอนน๊อคไซดแ์ละไอรอ้น ท ำใหข้ำดออกซิเจน 
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ควรเตรียมหนำ้กำกหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ไวจ้ะปลอดภัยกว่ำ หรืออำจใชถุ้งพลำสติกใส
ขนำดใหญ่ตกัอำกำศ แลว้คลมุศีรษะหนีฝ่ำควนัออกมำ เพรำะกำรคลำนต ่ำจะไม่สำมำรถท ำไดจ้ำกชัน้บนลงชัน้
ล่ำงที่มีควนั 
5) หำกติดอยู่ในวงลอ้มของไฟ ใหโ้ทรศพัทแ์จง้หน่วยผจญเพลิงว่ำท่ำนอยู่ที่ต  ำแหน่งใดของเพลิงไหมแ้ลว้หำทำง
ช่วยเหลือตวัเองโดยปิดประตใูหส้นิท หำผำ้หนำๆ ชบุน ำ้อดุตำมช่องที่ควนัเขำ้ได ้เช่น ใตป้ระตหูรือช่องลมต่ำง ๆ 
ปิดพัดลมและเครื่องปรบัอำกำศ แลว้เปิดหนำ้ต่ำงส่งสัญญำณดว้ยกำรใชไ้ฟฉำยหรือผ้ำโบก และตะโกนขอ
ควำมช่วยเหลือทัง้นี ้เพื่อใหค้นนอกอำคำรรูต้  ำแหน่งที่แน่นอน 
6) หำกมีไฟลำมติดตัว อย่ำเพิ่งวิ่ง เพรำะยิ่งวิ่ง ไฟจะยิ่งลุกลำม ใหห้ยุดนิ่ง และลม้ตัวลงนอนกับพืน้ทันทีหลัง
จำกนัน้ใหใ้ชม้ือปิดหนำ้ กลิง้ตวัทบัเสือ้ผำ้ที่ติดไฟจนดบัถำ้หนีออกมำไดแ้ลว้ ไม่ควรกลบัเขำ้ไปในอำคำรอีก หำก
ยงัมีคนอื่นติดอยู่ในอำคำร ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ที่ดบัเพลิงทรำบ เพื่อที่เจำ้หนำ้ที่จะไดเ้ขำ้ไปช่วยเหลือผูท้ี่ติดอยู่ 
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10.1.4 ขั้นตอนปฏิบตัิเม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ 
 
 
 
 
 
 
                                                      Y 
 
 
         N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                      Y    
        
      N 
 
 
 
 
 
 
 

 1.   เม่ือพบเหตเุพลิงไหม ้

ตะโกน “ไฟไหม ้ๆ” 

2. แจง้เหตุเพลิงไหมใ้ห ้

ประธำนดบัเพลิงทรำบ 

โทร 0814574876 

3.1  ดบัได ้

รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั 

ชั้น  พร้อมสืบหำสำเหต ุ

ดับได้ 

3.2 ผูรั้บผิดชอบดบัเพลิงแจง้เหต ุ

เพลิงไหมท่ี้สถำนีดบัเพลิง 

พร้อมกดสัญญำไฟ ALARM 

ประกำศเสียงตำมสำย แจง้เหตุไฟไหม ้

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

ทีมผจญเพลิงเขำ้ด ำเนินกำรดบัเพลิง 

5. ทีมควบคุมสถำนกำรณ์ 

ประเมินว่ำควบคุมไปไดห้รือไม่ 

ควบคุมได้ 
6. รำยงำนผูบ้ริหำร 

ตำมขั้นตอน 

1. ผูจ้ดักำรอำคำรแจง้อพยพ      
2. บรรเทำทุกขแ์ละฟ้ืนฟูสถำนภำพ 

6.2 รำยงำนให้ CEO ทรำบทนัทีและ 

ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน 

ภำยนอกทนัที (สถำนีดบัเพลิง 191) 
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10.1.5 ข้อแนะน ากรณีภาวะฉุกเฉินขณะปฏิบัติงาน / ผู้มาติดต่อ 

กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ 
1. กรณีที่เป็นผูพ้บเหตเุพลิงไหม ้ควรตัง้สติไม่ตื่นตกใจตะโกน “ไฟไหม้ๆ ๆๆ ช่วยดว้ยๆๆๆ” หรือส่งสญัญำณแจง้
เหตุใหผู้้อื่นทรำบทันที กดปุ่ มสัญญำณไฟไหมป้ระจ ำอำคำรหรือ  Fire Alarm ทันที โทรไปที่ประธำนดับเพลิง 
หมายเลขโทรศัพท ์0814574876 บอกชื่อผูแ้จง้ หน่วยงำนและต ำแหน่งพรอ้มสำเหตุของไฟไหม ้ถำ้เกิดเพลิง
ไหมเ้พียงเล็กนอ้ย ทีมงำนระงบัเหตฉุกุเฉินประจ ำอำคำรจะเขำ้ด ำเนินกำรและปฏิบตัิงำนระงบัเหตเุบือ้งตน้ 

2. กรณีที่เป็นผูอ้ยู่ในอำคำรท่ีเกิดเพลิงไหม ้เมื่อสญัญำณไฟไหมด้งัขึน้โดยสญัญำณเตอืนภยัจะดงัยำว 3 ครัง้ ให้
ทกุคนในอำคำรจะตอ้งอพยพออกจำกอำคำรทนัที 

3. เปิดหนำ้ต่ำงและปิดประตหูอ้งท ำงำนก่อนอพยพ เดินอย่ำงเป็นระเบียบหำ้มวิ่ง ใหไ้ปยงับนัไดหนีไฟท่ีใกลท้ี่สดุ  
4. ทีมอพยพตอ้งอพยพผูค้นไปยงัจดุนดัหมำยอพยพที่ห่ำงจำกอำคำร และตอ้งไม่ขดัขวำงกำรท ำงำนของหน่วย
ระงบัเหต ุตอ้งไม่กลบัเขำ้ไปในอำคำรเด็ดขำดจนกว่ำจะมีประกำศใหก้ลบัเขำ้ไป 

5. ในกรณีที่พบว่ำมีผูต้ิดอยู่ในอำคำรหรือสญูหำยในช่วงอพยพใหแ้จง้ทีมระงบัเหตุ หน่วยบรรเทำสำธำรณภัย
หรือพนกังำนดบัเพลิงทนัที 

6. ไม่ควรหนีไฟเขำ้ไปหลบในหอ้งต่ำง ๆ ท่ีเป็นจดุอบัภำยในอำคำร เช่น หอ้งน ำ้ เพรำะควำมรอ้นของไฟจะส่งผล
ใหน้ ำ้มีควำมรอ้นสงูขึน้จนอำจอนัตรำยถึงชีวิตได ้

7. ถำ้จ ำเป็นตอ้งวิ่งฝ่ำเปลวไฟใหใ้ชผ้ำ้ชบุน ำ้จนเปียกคลมุตวัก่อนวิ่งฝ่ำออกไป 

8. ช่วยกนัติดต่อหน่วยบรรเทำสำธำรณภยั ฯลฯ ด่วนที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ดังน้ัน   จงอย่าลืมว่าส่ิงส าคัญท่ีสุดของการหนีรอดจากเหตุไฟไหม้คือ 

              การมีสติ เป็นอันดับแรก เพราะจะท าให้คุณสามารถหนีเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้ร่วม 

              ชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณดงักล่าวได้อย่างปลอดภยั 
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10.1.5 แผนอพยพหนีไฟ 

ประธานดับเพลงิส่ังใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

กดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 คร้ัง 

ผู้น าทางจะถือสัญญาณธงสีแดงน าพนักงานออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงานตามทางท่ีก าหนด 

ผู้น าทางน าพนักงานไปจุดรวมพล 

ผู้น าทาง & ผู้ตรวจสอบยอด ท าการตรวจสอบยอด 

รีบน าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 

ส่งหน่วยพยาบาลหรือสถาน 

พยาบาลใกล้เคียง 

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อประธาน  ณ  จุดรวมพล 

ตรวจสอบยอดครบ 

ประธานหรือผู้ช่วยประธานดบัเพลิง 

ส่ังทีค้นหาท าการค้นหา 

หน่วยช่วยชีวิตค้นหาและรายงานผล 

ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการทราบ 

 

ประธานหรือผู้ช่วยประธานดบัเพลิง 

แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล 

จนกว่าเหตุการณ์สงบ 

 

มีผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ 
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10.2 ประเภทภยัพิบัติ: แผ่นดนิไหว 
ข้อปฏิบตัิตนกอ่นแผ่นดนิไหว 

1) สอนพนกังำนใหรู้จ้กักำรเปิดปิดไฟ ก๊ำซ น ำ้ประปำ และทรำบถึงกำรใช้เครื่องดบัเพลิง ควรมีไฟฉำยพรอ้มใชง้ำนและกระเป๋ำยำใน
อำคำร 
2) จดัเตรียมอปุกรณพ์ยำบำลและใหค้วำมรูเ้บือ้งตน้ เรื่องกำรปฐมพยำบำลแก่พนกังำนตลอดจนสะสมอำหำรกรณีอำจเกิดเหตฉุกุเฉิน 
3) ทดลองวำงแผนว่ำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่ไหนสถำนท่ีต่ำง ๆ เช่น ในรถยนต ์อำคำร ลิฟต ์เป็นตน้ ควรปฏิบตัิอย่ำงไร 
4) วำงแผนเสน้ทำงกำรอพยพ และสถำนท่ีรวมตวักนัอีกครัง้ของพนกังำนหลงัเกิดเหตกุำรณ์ 

ข้อปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหว 
1) ถำ้ก ำลงัขบัรถยนตใ์หห้ยดุรถและอยู่ในรถจนกระทั่งกำรสั่นสะเทือนหยดุลงควบคมุสติอย่ำตื่นตระหนกจนเกินกว่ำเหตุ 
2) ถำ้อยู่ในอำคำรสงู ๆ ใหม้ดุเขำ้ใตโ้ต๊ะท ำงำน อย่ำวิ่งถลนัออกไปภำยนอก เพรำะบนัไดอำจพงัลงไดแ้ละอย่ำใชลิ้ฟตเ์พรำะอำจติดอยู่
ภำยในถำ้อยู่ภำยนอกอำคำรใหห้ลีกเล่ียงกำรอยู่ใกลอ้ำคำรสงู ๆ ก ำแพงและเสำไฟฟ้ำใหอ้ยู่ในท่ีโล่งแจง้อยู่อย่ำงสงบ  
3) ถำ้อยู่ในอำคำรใหร้ะวงัปนูซเีมนต ์อิฐ ล่วงหล่นทบั ใหอ้ยู่ในส่วนของอำคำรท่ีมีโครงสรำ้งแข็งแรงควรอยู่ใหห้่ำงประต ูหนำ้ต่ำง กระจก 
ระเบียง ถำ้อยู่ในภำวะอนัตรำยใหม้ดุเขำ้ใตโ้ต๊ะ และหลงัจำกกำรสั่นหยดุไหวใหร้ีบออกจำกอำคำรทนัที 

ข้อปฏิบตัิตนหลังเกิดแผ่นดนิไหวหรือสิ่งทีท่ าให้ไหว 
1) ปฐมพยำบำลแก่ผูไ้ดร้บับำดเจ็บ และหำกเจ็บมำกใหข้อควำมช่วยเหลือจำกแพทยท์นัที 
2) ตรวจสอบเรื่องไฟ หำ้มจดุไมข้ีดไฟ ก๊ำซ หรือปิดสวิทซไ์ฟ หรือส่ิงที่ท  ำใหเ้กิดประกำยๆจนกว่ำจะแน่ใจว่ำไม่มีก๊ำซรั่วออกมำอีก 
3) หลีกเล่ียงจำกสำยไฟฟ้ำที่หอ้งลงมำ หรือวตัถทุี่สมัผสัสำยไฟฟ้ำ และยกสะพำนไฟฟ้ำเพื่อตดักระแสไฟฟ้ำ 
4) ตรวจท่อของเสียชกัโครกก่อนที่จะใชน้ ำ้ชกัโครก 
5) อย่ำใชโ้ทรศพัท ์เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นจรงิ ๆ เพรำะอำจตอ้งใชส่้งข่ำวที่ส  ำคญักว่ำ 
6) ตรวจสภำพรอบบรษิัท และอำคำรว่ำมีควำมปลอดภยัเพียงพอก่อนเขำ้ไปอีกครัง้ 

ข้อแนะน ากรณีภาวะฉุกเฉนิขณะปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อ 
กรณีเกดิเหตุแผ่นดินไหว 

1. ควบคมุสติอย่ำตื่นตระหนกจนเกินกว่ำเหต ุ
2. หำ้มใชลิ้ฟตเ์พรำะอำจตดิอยูภ่ำยในถำ้อยู่ภำยนอกอำคำรใหห้ลีกเล่ียงกำรอยู่ใกลอ้ำคำรสงู ๆ ก ำแพง และเสำไฟฟ้ำ ใหอ้ยูใ่นที่โล่ง
แจง้อยู่อย่ำงสงบ 
3. ใหร้ะวงัปนูซเีมนต ์อิฐ ล่วงหล่นทบั ใหอ้ยู่ในส่วนของอำคำรท่ีมโีครงสรำ้งแขง็แรง ควรอยู่ใหห้ำ่งประต ูหนำ้ต่ำง  กระจก  ระเบียง ถ้ำ
อยู่ในภำวะอนัตรำยใหม้ดุเขำ้ใตโ้ต๊ะ เตียง และหลงัจำกกำรสั่นหยุดไหวใหร้ีบออกจำกอำคำรทนัที 
4. ปฐมพยำบำลแก่ผูไ้ดร้บับำดเจ็บและหำกเจ็บมำกใหข้อควำมชว่ยเหลือจำกแพทยท์นัที ตรวจสอบเรื่องไฟ หำ้มจดุไมข้ีดไฟ ก๊ำซ หรือ
ปิดสวิทซไ์ฟ หรือส่ิงที่ท  ำใหเ้กิดประกำย ๆ จนกวำ่จะแนใ่จว่ำไมม่ก๊ีำซรั่วออกมำอีก 
5. โทรไปท่ี 0814574876 ประธำนดบัเพลิง บอกชื่อผูแ้จง้ หน่วยงำนและต ำแหน่ง 
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1 
 

คนธรรมดำจะไม่รูส้กึแตเ่ครื่องวดั

สำมำรถตรวจจบัได ้

 7 
แรง 
มาก 

ฝำหอ้งแยก  รำ้ว กรุเพดำนรว่ง  

2 
อ่อน 

คนที่มีควำมรูส้กึไว จะรูส้กึวำ่

แผ่นดินไหวเล็กนอ้ย 

 

 

 

8 
ท าลาย 

ตอ้งหยดุขบัรถยนต ์ ตกึรำ้ว

ปล่องไฟพงั 

 

3 
เบา 

คนท่ีอยู่กบัท่ี รูส้กึวำ่พืน้สั่น 

 

9 
ท าลาย 
สูญเสีย 

บำ้นพงัตำม แถบรอยแยกของ

แผ่นดินท่อน ำ้  ท่อแก๊ซขำดเป็น

ตอนๆ 

 

4 
พอ 
ประม
าณ 

คนที่สญัจรไปมำ  รูส้กึได ้

 

10 
วินาศ 
ภัย 

แผ่นดินแตกอำ้ ตกึแขง็แรงพงั 

รำงรถไฟคดโคง้ ดินลำดเขำ

เคลื่อนตวั หรือถล่มตอนชนัๆ 
 

5 
ค่อน 
ข้าง 
แรง 

คนที่นอนหลบัก็ตกใจตื่น 

 

11 
วินาศ 

ภัย 
ใหญ ่

ตกึถล่ม สะพำนขำด ทำงรถไฟ

ท่อน ำ้และสำยไฟใตด้ินเสียหำย 

แผ่นดินถล่ม น ำ้ท่วม 

 

6 
แรง 

ตน้ไมส้ั่นบำ้นแกวง่ส่ิงปลกูสรำ้งบำง

ชนิดพงั 

 

12 
มหา 
วิบัต ิ

ทกุสิ่งทกุอยำ่งบนพืน้ดินแถบ

นัน้เสียหำยโดยสิน้เชงิ พืน้ดิน

เคลื่อนตวัเป็นลกูคล่ืน 
 

ความ 

รุนแรง 

ความ 

รุนแรง สภาพของแผ่นดินไหว 
สภาพของแผ่นดินไหว 
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รับข่าวสารแผ่นดินไหว 

ตรวจสอบข้อมูลกรมอตุุนิยมวิทยา/ศูนย์เตือนภัยพบิตัิแห่งชาต ิ

ก่อนเกิคแผ่นดนิไหว ขณะเกิคแผ่นดินไหว 

ส านักบริหาร ไม่รุนแรง 

ส านักบริหาร 

>>  รายงาน CEO 

>>  แจ้งเหตุแผ่นดินไหวไม่รุนแรง  และประสาน 

       งานเพ่ือประกาศมิให้บุคลากรในอาคาร ไม่ตระหนกตกใจเกินกว่าเหตุ 

        ให้ความรู้เร่ืองแผ่นดินไหว 

>>  ผลกระทบระดับที่ได้รับข่าว  เพ่ือแจ้งเตือนข้อ 

        ห้ามต่างๆ เช่น อย่าใช้ลิฟต์ อย่าอยู่ใกล้กระจก 

        บานประตู หน้าต่าง ฯลฯ 

>>  รายงาน CEO 

>>  ประสานทุกหน่วยงานประกาศ  เพ่ือมิให้ 

         บุคลากรในอาคารตระหนก ตกใจเกินกว่าเหตุ 

>>  เม่ือหยุดไหวให้ปฏิบัติตามแผนการอพยพ 

>>  แจ้งหน่วยระงับเหตุ ประสานเครือ 

        ข่ายหน่วยช่วยชีวิต โรงพยาบาล 

>> รับแจ้งข่าวจากผู้ประสบเหตุ หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ 

         ขอความช่วยเหลือ 

>>  แจ้งยืนยันขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายความปลอดภัย 

>> รุนแรง 
>> ตรวจสอบระบบประปา  ระบบสายไฟฟ้า  ยกสะพานไฟฟ้า 

>>  ส ารวจว่ายงัมีบุคลากรหลงอยู่ในอาคาร 

>>  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

>>  แจ้งพ้ืนท่ี ท่ีมีผู้ประสบภัยติดอยู่ในอาคาร 

>>  รายงาน CEO 

>>  ตรวจสอบประเมินความเสียหาย  เก็บข้อมูลความเสียหาย 

       ภาพถ่ายจุดช ารุด แตกแยก/ฉีก ของโครงสร้างอาคาร แจ้ง 

        ให้วิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ 

        ตรวจสอบโครงสร้าง 

>> แจ้งความสถานีต ารวจในท้องที่ 

>>  จัดท าแผนฟ้ืนฟู 

หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

ส านักบริหาร 

>>  ประเมินสถานการณ์ 

>>  รายงาน CEO 

 >>  ด าเนินการตามแผนตรวจตรา เช่น 

        อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้าส ารอง 

        สัญญาณเตือน  ประปา บันไดหนีไฟ ฯลฯ 

>>  แจ้งข่าวแผ่นดินไหว  

>> แจ้งหน่วยระงับเหตุ ฉุกเฉิน เตรียมรับ 

       ภาวะแผ่นดินไหว เตรียมความพร้อม 
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10.3 ประเภทภัยพิบัติ: การชุมนุมประท้วง/จราจล 
ข้อปฏิบัติตน : การเตรียมการ 
1) หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรป้องกันและระงับกำรชุมนุมประท้วงและก่อกำรจลำจลด ำเนินกำรติดตำมสถำนกำรณ ์

ตรวจสอบเงื่อนไข ประเด็นปัญหำ ควำมเดือดรอ้นควำมขดัแยง้ที่มีในพืน้ท่ีเพื่อเตรียมกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ 
2) จดัเตรียมก ำลงัเจำ้หนำ้ที่ วสัดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้ระบบกำรส่ือสำร ยำนพำหนะที่ทนัสมยัและมอบหมำยหนำ้ที่

ควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิไวใ้หพ้รอ้ม 
3) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยตอ้งไม่ใชถ้อ้ยค ำยั่วยุเพื่อเป็นกำรปฏิบัติกำรทำง

จิตวิทยำเงื่อนไขปัญหำควำมขดัแยง้ ระหว่ำงส่วนรำชกำรกบัประชำชนหรือระหว่ำงเอกชน 
 
การปฏิบัติการเม่ือเกิดภัย กรณีเกิดเหตใุนพืน้ท่ีประทว้ง ใหด้  ำเนินกำร ดงันี ้
1)  เมื่อตรวจสอบพบ หรือไดร้บัรำยงำนว่ำมีเงื่อนไขประเด็นขอ้แยง้ ควำมเดือดรอ้นขึน้ ใหต้ิดตำมสถำนกำรณศ์กึษำวิเครำะห ์

สำเหตุ และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งโดยทันทีเจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งไปยังพืน้ที่ที่เกิดเหตุและ
ด ำเนินกำรเจรจำกบัผูน้  ำกำรชมุนมุเพื่อหำขอ้ยุติประเด็นปัญหำขอ้ขดัแยง้ 

2)  เมื่อไม่สำมำรถเจรจำยุติประเด็นปัญหำขอ้ขดัแยง้ ควำมเดือดรอ้นต่ำง ๆ ได ้ใหป้ระสำนงำนเพื่อเรียกเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจชุด
ควบคุมฝงูชนท่ีไดร้บักำรฝึกอย่ำงดี อำสำสมคัรป้องกนัภยั หรืออำสำสมคัรอื่น ๆ ท ำหนำ้ที่รกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยควำม
ปลอดภัย และจัดกำรจรำจร โดยก ำหนดพืน้ที่ส  ำหรบักลุ่มผู้ชุมนุมให้เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรพัย์สินของ
ประชำชนและของรฐัเป็นกำรส ำคญัเรง่ด่วนและเจำ้หนำ้ที่ของรฐัตอ้งมีควำมรูส้กึเป็นมิตร กับผูช้มุนมุประทว้งถึงแมจ้ะถูก
ยั่วยดุว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ นำนำ 

3) ใหก้องอ ำนวยกำรท่ีรบัผิดชอบขอรบักำรสนบัสนนุจำกหน่วยสนบัสนนุไดต้ำมควำมเหมำะสม 

4) รำยงำนเหตกุำรณช์มุนมุประทว้งใหก้องอ ำนวยกำรป้องกนัภยัทรำบทนัที และ รำยงำนเหตกุำรณม์ำยงัผูบ้รหิำรพรอ้มทัง้ให้
วิเครำะหส์ำเหต ุและเสนอแนะแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำพรอ้มกนัดว้ย 

5) เมื่อกองอ ำนวยกำรไม่สำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์ได ้หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันภัยพืน้ที่เห็นสมควรให้กองอ ำนวยกำร
ป้องกนัชัน้เหนือขึน้ไปเขำ้ควบคมุเหตกุำรณ ์

 
  ในกรณีที่ปัญหำกำรชมุนมุประทว้งไม่ยตุิ และกลุ่มผูช้มุนมุเดินทำงไปชมุนมุที่อื่นควรใหผู้อ้  ำนวยกำรป้องกนัภยั แจง้
ไปยงัพืน้ที่ใกลเ้คียงเพื่อประสำนกับเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจพืน้ท่ี และต ำรวจทำงหลวงตำมเสน้ทำงที่กลุ่มผูชุ้มนุมจะเดินทำงผ่ำนให้
ติดตำมควำมเคล่ือนไหวอย่ำงใกลช้ิดและใหผู้้อ  ำนวยกำรป้องกันภัย มีหน้ำที่ปฏิบัติและสนับสนุนกำรปฏิบัติร่วมกับ กำร
ป้องกนัภยัของส่วนงำนต่ำงๆ โดยจดัเจำ้หนำ้ที่รว่มเจรจำ ยุติ กำรชมุนุมประทว้งและก่อกำรจลำจล รวมทัง้ติดตำมกำรแกไ้ข
ปัญหำใหยุ้ติลงโดยสันติวิธี หำกเกิดภยัที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรประทว้งไดค้วรเตรียมกำรปฏิบตัิหลังเกิดภยั และกำรฟ้ืนฟู
บรูณะดว้ย 
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ข้อแนะน ากรณีภาวะฉุกเฉนิขณะปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อ 
กรณีเหตุการณชุ์มนุมประทว้ง 
1.  เก็บรกัษำและดแูลทรพัยสิ์นส่วนตวัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
2.  ติดต่อเจำ้หนำ้ที่ประชำสมัพนัธข์องหน่วยบรกิำรในพืน้ท่ีเพื่อรบัทรำบข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว 
3.  หำกจ ำเป็นตอ้งขอรบับรกิำรใหร้ะมดัระวงั  ไม่วิพำกษ์วิจำรณเ์หตกุำรณท์ี่จะน ำไปสู่ควำมรุนแรงยิ่งขึน้ 
4.  ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่ประจ ำหน่วยบรกิำร 
5.  หำกผูช้มุนมุท ำรำ้ยรำ่งกำยผูอ้ื่นหรือท ำลำยทรพัยสิ์นของทำงรำชกำรใหแ้จง้เจำ้หนำ้ที่และออกจำกสถำนท่ีเกิดเหตทุนัที 
6.  หำกไดร้บัควำมเสียหำยหรือถูกท ำรำ้ยร่ำงกำย ใหแ้จง้ขอควำมช่วยเหลือจำกเจำ้หนำ้ที่หน่วยบริกำรและแจ้งพนักงำน

สอบสวนเพื่อลงบนัทึกประจ ำวนัไวเ้ป็นหลกัฐำน 
7.  ช่วยกนัติดต่อหน่วยบรรเทำเหตชุมุนมุประทว้ง ฯลฯ ด่วนที่สดุ 

ทั้งนีจ้งอย่ำลืมว่ำ  ส่ิงส ำคัญที่สุดของกำรหนีรอดจำกเหตุฉุกเฉินคือ  กำรมีสติเป็นอันดับแรก เพรำะจะท ำใหคุ้ณ
สำมำรถหนีเอำตวัรอดและช่วยเหลือผูร้ว่มชะตำกรรมใหอ้อกมำจำกบรเิวณดงักล่ำวไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
 

 
การปฏิบัตหิลังเกิดภัยและการฟ้ืนฟูบูรณะ ดงันี ้
1)  กองอ ำนวยกำรป้องกนัภยัรว่มกบัต ำรวจ และส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจที่เก่ียวขอ้งรว่มกนัก ำหนดวิธีกำรขนยำ้ยผูร้ว่มชมุนมุ

ประทว้งกลบัไปยงัภมูิล ำเนำ 
2)  กองอ ำนวยกำรป้องกนัภยั กองอ ำนวยกำรป้องกันภยัฝ่ำย ส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ ติดตำมผลกำรแกไ้ขปัญหำใหเ้สรจ็สิน้

ลงโดยเรว็ 
3)  ประชำสัมพันธ์ ปฏิกิริยำทำงจิตวิทยำเพื่อให้ประชำชนมีควำมเขำ้ใจในขอ้เท็จจริงที่ถูกตอ้งในกำรแก้ไขปัญหำ  และมี

ทศันคติต่อกำรด ำเนินกำรของรฐั 
4)  ฟ้ืนฟบูรูณะที่เสียหำยใหเ้กิดสภำวะปกติ 
5)  ใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นสงัคมสงเครำะหแ์ละฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั 
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รับข่าวสารเกี่ยวกบัการประท้วง 

ตรวจสอบข้อมูลและประเมินสถานการณ์ 

ก่อนเกิดเหตุประท้วง / ม๊อบ ขณะเกิดเหตปุระท้วง / ม๊อบ 

ส านักบริหาร 

>> รำยงำน  CEO 

>> แจง้เหตุสถำนีต ำรวจในทอ้งท่ีในกำร 

วำงก ำลงัป้องกนัภยัและประสำนงำน 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

>> จดัเตรียมขอควำมช่วยเหลือจำกเครือ 

ข่ำยควำมปลอดภยัและเตรียมอุปกรณ์ 
ป้องกนัก ำหนดแนวเขตของผูชุ้มนุม 

>> มอบหมำยให้ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบ 

ควบคุมกำรเขำ้-ออก อำคำร 

>> ประสำนงำนเพื่อก ำหนดสถำนท่ีและ 

ตวับุคคลไปเจรจำและรับเร่ืองร้องเรียน 

>> แจง้ยืนยนัขอควำมช่วยเหลือจำก 

เครือข่ำยควำมปลอดภยั 

ไม่เกิดความวุ่นวาย 

ส านักบริหาร 
>> รำยงำน  CEO 

>> แจง้เหตุสถำนีต ำรวจในทอ้งท่ีในกำร 

ควบคุมสถำนกำรณ์ 

>> หน่วยรักษำควำมปลอดภยัควบคุมกำรเขำ้ 
ออก  อำคำร/ปิดประตูเขำ้อำคำร(ตำมสถำนกำรณ์) 

หน่วยงานในบริษัท 

>> เตรียมพร้อม จัดเก็บเอกสาร ทรัพย์สินฯ 

>> เกิดความวุ่นวาย 

ส านักบริหาร 

  >> รำยงำน CEO 

  >> แจง้เหตุ สถำนีต ำรวจในทอ้งท่ีในกำรควบคุม 

   สถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำย 

>> หน่วยรักษำควำมปลอดภยั ควบคุมกำรเขำ้-ออก 

   อำคำร ปิดประตทูำงเขำ้กรมฯรักษำควำม 

  ปลอดภยัในพ้ืนท่ี โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง 
  ห้องควบคุมระบบต่ำงๆ 

  >> ควบคุมและด ำเนินกำรตำมแผนกำรอพยพ 

หลังเกิดเหตุประท้วง / ม๊อบ 

>> รายงาน  CEO 

>> ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

>> แจ้งความสถานีต ารวจในท้องที ่

>> จัดท าแผนฟ้ืนฟู 


