
                                                     
คำสั่ง ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3   

ที่  09/2564 
เรื่อง ระเบียบและวิธีป้องกันระงับอัคคีภัย  

…………………………………. 
   
  การจัดทำระเบียบปฏิบัติและวิธีระงับอัคคีภัย ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ฉบับนี้ ทำขึ้นเพ่ือรองรับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
การลัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสื่อมสภาพ หรือเกิดจากความประมาท 
เลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่/ผู้อาศัยอาคารบ้านพักทางราชการ ตลอดจนการก่อวินาศกรรม และ
การลอบวางเพลิง หรือไฟป่า ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งสิ้น ระเบียบฉบับนี้ จะได้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน กำหนดหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้
มีการอบรม ซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น  และยึดระเบียบ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2552 , และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.2543               
เรื่อง มาตรการ และแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ รองรับ   
  1. การแบ่งมอบภารกิจหน้าที่ 
       1.1 ผู้ควบคุมเหตุการณ์ ได้แก่ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 หรือรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 กรณีนอกเวลา
ราชการ/วันหยุดราชการ ให้นายตำรวจเวรผู้ใหญ่   ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์  มีหน้าที่ดังนี้  
         1.1.1 สั่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทำหน้าทีอ่ำนวยการสั่งการให้สถานการณ์เข้าสู่
สภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด 
  1.1.2 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทำการดับเพลิงเบื้องต้น 
            1.1.3 เมื่อชุดปฏิบัติการดับเพลิงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้สั่งการใช้แผนการอพยพหนีไฟ 
            1.1.4 แจ้งให้ชุดประสานงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้าช่วยเหลือ 
           1.1.5 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างไปจากหน้าที่เดิมเพ่ือการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ชุดประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3  ทุกนาย  
 1.2.1 ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่องขยายเสียง โดยประกาศซ้ำเป็นระยะ มอบหมาย สารวัตร
งานธุรการกำลังพล และสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3   
 1.2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกหน่วย มอบหมาย 
สารวัตรงานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3   
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 1.2.3 ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามคำสั่งของ                 
ผู้ควบคุมเหตุการณ ์ มอบหมาย สารวัตรงานกิจการพลเรือน ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3    
 1.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
มอบหมาย สารวัตรงานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  และสารวัตร
งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3   
        1.3 ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด และ             
ชุดปฏิบัติการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.3.1 ทำหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ                   
ของอาคารที่ใกล้ที่สุด เพ่ือทำการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้รายงานต่อ           
ผู้ควบคุมเหตุการณท์ราบโดยด่วน 
 1.3.2 ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ณ สถานที่เกิดเหตุแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง              
ที่เข้าสนับสนุนจากภายนอกหน่วย 
      1.3.3 งานจิตอาสา ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้
จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ดับเพลิงเท่าที่จำเป็น ตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยให้              
งานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  สนับสนุนเบิกจ่าย ตามการ
ร้องขอ  
   1.3.4 กองร้อยสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
จัดเตรียมรถน้ำดับเพลิงให้พร้อมสนับสนุนอย่างทันท่วงที 

 1.4 ชุดค้นหา และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, 
หมวด  มีหน้าที่นำผู้อพยพออกทางหนีไฟ ไปยัง “จุดรวมพล”  ค้นหาผู้ติดค้างอยู่ภายในที่เกิดเหตุ โดยต้อง           
มีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย เช่น ควรนำผู้หนีไฟ ลงยังด้านล่างของอาคาร และไม่ควรผ่านด้านที่เกิด
เพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุ นำพามายัง
จุดรวมพลอย่างปลอดภัย 

 1.5 ชุดเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, 
หมวด, สำนักงานผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และเอกสาร ตามลำดับความสำคัญ ออกจาก
สถานที่เกิดเหตุไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เป็นหลัก ตลอดจนเคลื่อนย้ายสิ่งของทรัพย์สินใดๆ ไม่ให้กีด
ขวางการขนย้าย และการดับเพลิง 

 1.6 ชุดปฐมพยาบาล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหมวดแพทย์ กองร้อยสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ         
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ทำหน้าที่ทั้งในสถานที่เกิดเหตุ และที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 
ตลอดเวลา โดยจำแนกผู้ บ าด เจ็บ  ไปยั งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ  เพ่ื อปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น                  
หากมีผู้หมดสติ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สถานที่ เกิดเหตุ แล้วนำส่งโรงพยาบาล
ทันที พร้อมทั้งทำบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บ รายงานต่อผู้ควบคุมเหตุการณ์ทราบ เป็นระยะ 
 1.7 ชุดรักษาความปลอดภัย และการจราจร ได้แก่ หมวดรักษาความปลอดภัย กองร้อยสนับสนุน 
ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  มีหน้าที่ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบสถานที่
เกิดเหตุ ควบคุมบริเวณทาง เข้า - ออก อำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิง และชุด
ปฏิบัติการอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อพยพ และระงับอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ขนส่งในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของทาง
ราชการ และห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เกิดเหตุ   
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เพ่ือป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน และเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้ควบคุมเหตุการณ์จะมี
คำสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
  1.8 ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด,                         
สำนักงานผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ภายในสำนักงานของตนเอง หากยอด            
ไม่ครบให้แจ้งต่อชุดค้นหา เมื่อพบให้เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทันที และรายงานยอดให้ผู้ควบคุมเหตุการณ์
ทราบเป็นระยะ 
 1.9 เวร-ยามกองรักษาการณ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.9.1 นำสิ่งกีดขวางออกจากถนน ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยดับเพลิง 
 1.9.2 ห้ามบุคคล/รถทุกชนิด ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า - ออก กองบังคับการตำรวจ                 
ตระเวนชายแดนภาค 3 เด็ดขาด 
 1.10 นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ประจำวัน มีหน้าที่ดังนี้ 
   1.10.1 ในเวลาราชการเปน็ผู้ช่วยผู้ควบคุมเหตุการณ์  ปฏิบัติตามสั่งการของผู้ควบคุม
เหตุการณ ์  
   1.10.2 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ ์ อำนวยการสั่งการ              
ให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 
   1.10.3 เป็นผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัย ของอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพัก                
โดยมอบหมายนายร้อยตำรวจเวรทำการตรวจตราเป็นระยะ ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม 
           1.11 นายร้อยตำรวจเวร มีหน้าที่ดังนี้ 
   1.11.1 ในเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
   1.11.2 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมเหตุการณ์  ปฏิบัติตาม           
สั่งการของผู้ควบคุมเหตุการณ์   
   1.11.3 ดูแลความปลอดภัย ของอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพัก โดยทำการตรวจตรา
เป็นระยะตามสถานการณ์ และความเหมาะสม  
 1.12 ผูช้่วยนายร้อยตำรวจเวร และเวรประจำสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.12.1 ในเวลาราชการ ปฏบิัติตามระเบียบป้องกันอัคคีภัย  และอพยพหนีไฟ 
 1.12.2 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ คอยให้การสนับสนุนการดับเพลิง                      
ณ จุดเกิดเหตุ และปฏิบัติตามสั่งการของผู้ควบคุมเหตุการณ์ โดยเคร่งครัด 
  1.12.3 ดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงานอาคาร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3  และพ้ืนที่โดยรอบตลอด 24 ชั่วโมง            

2. การปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 2.1.1 การตรวจตรา เป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และสำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัย 
และความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน บ้านพักของทางราชการ โดยให้ สายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด, 
สำนักงานผู้บังคับบัญชา จัดคณะทำงานดำเนินการตามแผนการตรวจตรามีหน้าทีส่ำรวจตรวจตรา              
ความปลอดภัยของอาคาร สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งพ้ืนที่รับผิดชอบทุกเดือน 
  1) ระดับสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย ให้สารวัตร, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้บังคับกองร้อย 
เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจตรา, รองสารวัตร/ผู้บังคับหมวด เป็นรองหัวหน้าคณะผู้ตรวจตรา และจัดเจ้าหน้าที่             
จำนวน 2 นาย  เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 
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  2) ระดับหมวด ให้ ผู้บังคับหมวด เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจตรา, รองผู้บังคับหมวด 
เป็น รองหัวหน้าคณะผู้ตรวจตรา และจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 นาย เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 
  3) หัวหน้าห้องแถว เป็นผู้ตรวจตราประจำอาคารบ้านพัก ทำการสำรวจตรวจตรา           
ทั้งภายใน - ภายนอก อาคารบ้านพัก สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด  
ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ ตลอดจนกำชับผู้พักอาศัย ให้ช่วยกันดูแล ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัยในอาคารบ้านพัก  

   4) ให้แต่ละสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด, สำนักงานผู้บังคับบัญชา จัดพ้ืนที่
เพ่ือติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และจัดทำสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งแล้ว 
ควรทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งตรวจ/ซ่อมบำรุงเครื่องมือดับเพลิง       

                       - จัดทำป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ”  ป้ายข้อความเตือนต่างๆ 
เช่น  “ทางเข้า”  และ “ทางออก”  โดยต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืนแจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และ
ขนย้ายทรัพย์สิน  
 - จัดทำผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ นามเรียกขานของหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนสถานที่ราชการใกล้เคียง เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล  โดยจัดทำเป็น
ป้ายติดชันเจน สามารถติดต่อได้ทันที 
 - จัดทำสัญลักษณ์ของทรัพย์สินตลอดจนเอกสารสำคัญที่สามารถขนย้ายได้      
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเรียงลำดับความสำคัญ เช่น ข้อความ “ขนย้ายลำดับ 1” มีความสำคัญเป็นลำดับ 1 
ต้องขนย้ายก่อน, “ขนย้ายลำดับ 2” มีความสำคัญเป็นลำดับ 2 ขนย้ายเป็นลำดับต่อมา  โดยแจ้งทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบร่วมกัน ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 - กำหนดจุดรวมพล เพ่ือเตรียมความพร้อมกำลังพลออกปฏิบัติงาน 
 - ตรวจสอบอุปกรณ์เผชิญเหตุ และตรวจสอบยอดกำลังพล และอุปกรณ์ 
ทรัพย์สิน ภายหลังการเกิดเหตุ 
 2.1.2 งานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
โดยกำหนดให้มีการดำเนินการอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความ
ตื่นตัว เตรียมความพร้อม และเกิดทักษะในการปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์จริง ตลอดจนนำผลจากการประเมิน
การฝึกซ้อมแผน ไปใช้เป็นแนวทาง   ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการด้านอัคคีภัย
ของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
 2.1.3 การป้องกัน การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย 
   ให้แต่ละสายงาน, กลุ่มงาน, กองร้อย, หมวด, สำนักงานผู้บังคับบัญชา จัดทำแผน 
การดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ภายในสำนักงาน และพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง พร้อมกำหนด และมอบ
ภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) กำหนดผู้มีหน้าทีจ่ัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง  และปฏิบัติการดับเพลิง  
 2) กำหนดผู้มีหน้าที่ค้นหา และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
 3) กำหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบยอดผู้อพยพ 
 4) กำหนดผู้มีหน้าที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญ 
 5) กำหนดผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาล 
 6) กำหนดผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สินรักษาความปลอดภัย และการจราจร 
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        2.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
  2.2.1 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน 
 1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรก ทำการแจ้งเหตุด้วยการตะโกนหรือด้วยวิธีการใด         
ที่สามารถให้มีผู้รับทราบ เพ่ือชุดปฏิบัติการดับเพลิงผู้รับผิดชอบพื้นท่ีเข้าช่วยควบคุม และดับเพลิง               
แล้วรายงานต่อผู้ควบคุมเหตุการณ์   
 2) เมื่อเกิดการลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ ให้ผู้ควบคุมเหตุการณ์ส่งสัญญาณ            
แจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเข้าดับเพลิง 
 2.2.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารบ้านพัก 
 1) เจ้าของอาคาร บ้านพัก/ผู้พบเหตุการณ์คนแรก ทำการแจ้งเหตุให้มีผู้รับทราบ 
และทำการตัดกระแสไฟฟ้า โดยการดึงสะพานไฟลง แล้วทำการดับเพลิง    
 2) หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้รีบออกจากอาคาร บ้านพักทันที และห้ามกลับ          
เข้าไปภายในอาคาร บ้านพัก โดยเด็ดขาด ให้หัวหน้าอาคารบ้านพักรายงานต่อผู้ควบคุมเหตุการณ์  และให้ส่ง
สัญญาณแจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เข้าดับเพลิง 
                  2.2.3 กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณพ้ืนที่ป่ารอบอาคารสำนักงาน บ้านพัก หรือบริเวณพ้ืนที่ป่า 
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

 1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรก ทำการแจ้งเหตุให้ผู้ช่วยร้อยเวร ร้อยเวรประจำวันและ
นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเพ่ือประเมินสถานการณ์  

 2) นายตำรวจเวรผู้ใหญ่แจ้งชุดปฏิบัติการดับเพลิง เข้าช่วยควบคุม และดับเพลิง             
แล้วรายงานต่อผู้ควบคุมเหตุการณ์     

 3) เมื่อเกิดการลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ ให้ส่งสัญญาณแจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้
ที่สุด เข้าดับเพลิง  
 2.2.4 การสนับสนุนของชุดปฏิบัติการต่าง ๆ 
 1) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน ให้ชุดปฏิบัติการของ สายงาน, กลุ่มงาน, 
กองร้อย, หมวด เข้าปฏิบัติการสนับสนุน ณ จุดเกิดเหตุทันที โดยปฏิบัติการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย    
ในสายงานของตน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ควบคุมเหตุการณ์โดยเคร่งครัด 
 2) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร บ้านพัก ให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิง เข้าปฏิบัติการ
สนับสนุน ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ควบคุมเหตุการณ์โดยเคร่งครัด 
 3) กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และบ้านพัก และพ้ืนที่ปา่
โดยรอบทั้งหมดของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ให้ชุดปฏิบัติการของ สายงาน, กลุ่มงาน, 
กองร้อย, หมวด และชุดปฏิบัติการดับเพลิงที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งเข้าปฏิบัติการสนับสนุน ณ จุดเกิดเหตุทันที 
ทั้งนีใ้ห้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ควบคุมเหตุการณ์โดยเคร่งครัด    

                  4) ในการสนับสนุนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานไว้  อย่างน้อย 1 นาย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยที่ตั้งสำนักงาน กรณีนอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการให้ นายตำรวจเวรผู้ใหญ่/นายร้อยตำรวจเวร/ผู้ช่วยนายร้อยตำรวจเวร/เวรทุกแผนกงาน           
ทำการปิดสำนักงานของตนเอง แล้วเข้าทำการสนับสนุนการดับเพลิงในจุดเกิดเหตุ 
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 2.2.5 การอพยพหนีไฟ 
                    เมื่อชุดปฏิบัติการดับเพลิงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้ผู้ควบคุมเหตุการณส์ั่งการ
อพยพหนีไฟ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ขึ้นที่บริเวณสนามหน้าอาคาร  กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  หรือพ้ืนที่ทีผู่้บังคับบัญชาเห็นเหมาะสม เพ่ือดำเนินการควบคุมและ
อำนวยการปฏิบัติ แจ้งประกาศแนะนำเจ้าหน้าที่ให้อพยพตามแผนที่กำหนดไว้  
 2) ให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ดำเนินการประสานเบื้องต้นกับ โรงพยาบาล
แม่แตง, เทศบาลตำบลอินทขิล, สถานีตำรวจภูธรแม่แตง, กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ                  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทันที เพ่ือความพร้อมการสนับสนุนการช่วยเหลือ 
 3) กำหนดให้มี “จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพเจ้าหน้าที่ ในการอพยพ                
การหนีไฟ และจุดรวมสิ่งของที่สำคัญของทางราชการที่สามารถขนย้ายได้ 

 4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ของทางราชการ ให้นำรถยนต์ของ
ทางราชการจอดไว้ที่บริเวณปลอดภัย             
 2.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ หลังจากเพลิงสงบให้ผู้ควบคุมเหตุการณ์ประกาศแจ้งให้กำลัง
พลทราบ เพ่ือเข้าสู่สภาวะปกติ และดำเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์ และแผนฟ้ืนฟูบูรณะ 
  2.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ 
 1) ประสานโรงพยาบาลแม่แตง, เทศบาลตำบลอินทขิล, สถานีตำรวจภูธรแม่แตง,                   
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใด
ใหด้ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2) ค้นหา สำรวจ และช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประเมินความเสียหาย           
ผลการปฏิบัติ และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชา 

            3) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดำเนินการนำส่ง
โรงพยาบาล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
  2.3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ 
  1) รวบรวม สำรวจ ความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
  2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญ และกำลังใจให้กำลังพลกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
  3) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายในขั้นต้นที่สามารถกระทำได้ให้กลับคืนสู่
สภาพปกตโิดยเร็ว 
  4) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 

3. ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่/ผู้อาศัยอาคาร บ้านพัก มีดังนี้ 
  3.1 เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 
   3.1.1 ห้ามทำการเผาขยะ หรือทำสิ่งอ่ืนใดอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเพลิง ในบริเวณ              
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทุกพ้ืนที ่     
   3.1.2 ดูแลสำรวจตรวจตราบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย สถานที่เก็บสารไวไฟ                
วัสดุติดไฟง่าย คลังอาวุธ คลังน้ำมัน โดยไม่ให้ทำให้เกิดประกายไฟ จุดไฟ หรือทำให้เกิดความร้อน                   
ในพ้ืนที่ดังกล่าว  และต้องดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิงที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  3.2 เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบต้องปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 
  3.2.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์เก่ียวกับสายไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ถ้าตรวจพบอุปกรณ์ชำรุด ไม่ได้ 
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มาตรฐานต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟที่มีการต่อใช้ไฟมากเกินไป เพราะอาจทำให้
เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดอัคคีภัยได้ 
   3.2.2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ  
           3.2.3 จัดเก็บขยะ และวัสดุที่ติดไฟงา่ยให้เรียบร้อย 
   3.2.3 ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน สารไวไฟ หรือเชื้อเพลิง หากพบการรั่วไหลให้ดำเนินการ
แจ้งผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขทันที 
   3.3 ผู้ที่อาศัยอาคารบ้านพักของทางราชการ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.3.1 รักษาความสะอาดสถานที่ราชการบ้านพัก และจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟง่ายภายในบริเวณ
อาคารบ้านพักให้เรียบร้อย 
  3.3.2 ห้ามทำการเผาขยะ หรือทำให้เกิดเพลิง ในบริเวณกองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ทุกพ้ืนที่ 
  3.3.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์เก่ียวกับสายไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า               
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ถ้าตรวจพบอุปกรณ์ชำรุด 
ไม่ได้มาตรฐาน ต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟที่มีการต่อใช้ไฟมากเกินไป เพราะอาจ
ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดอัคคีภัยได้ 
  3.3.4 ตรวจตราการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเตาหุงต้มอาหารให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านพัก
ของทางราชการ           

4. การติดต่อสื่อสาร และแจ้งเหตุ ได้แก่ กลุ่มงานสื่อสาร, เวรประจำกลุ่มงานสื่อสาร โดยใช้ช่องทาง 
ดังนี้ 

 4.1 ทางโทรศัพท์ภายใน ภายนอก โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 053- 298058 
 4.2 ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มงานสื่อสาร ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, ฝ่ายอำนวยการ             

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 4.3 ทางวิทยุสื่อสารคลื่นความถ่ีหลัก VHF ผ่านเครือข่าย กุญชร 152.450 Mhz               
5. การรายงาน 

   5.1 ชุดปฏิบัติการทุกชุด ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมทั้ง
ข้อสังเกต ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแผน 
   5.2 งานการข่าวฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  สรุปรายงาน  
ความเสียหาย และผลการปฏิบัติให้หน่วยเหนือ  และส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อเพลิงสงบโดยด่วน 
 

 ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด  
 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                       สั่ง   ณ   วันที่   15  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2564 
 
 
                                            (ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ฐิติพงศ์  เจนกิจเจริญชัย 
                   ( ฐิติพงศ์  เจนกิจเจริญชัย ) 
                                                                      ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ  
                                                         กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 


