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บทนำ 
 

 อัคคีภัย เป็นภัยท่ีเกิดจากความประมาท ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ซึ่งในการเกิด
อัคคีภัยแต่ละครั้งสามารถเผาผลาญทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความสูญเสียต่อชีวิต
และทางเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่ามาก แต่อย่างไรก็ตาม หากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงอันตรายจากการเกิด
อัคคีภัยได้ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญจะทำให้สามารถป้องกันและลดความเส่ียงต่อการเกิด
อัคคีภัยได้ 
 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าท่ี
ให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือรบของกองทัพเรือและเรือรบของต่างประเทศเข้าเทียบท่าเพื่อรับการ         
ส่งกำลังบำรุง การรับส่งน้ำมันเช้ือเพลิงไปยังคลังเช้ือเพลิงและการขนถ่ายสรรพาวุธ  อีกท้ังยังมีคลังน้ำมัน
เช้ือเพลิงขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงมีท่อรับส่งน้ำมันท่ีเช่ือมต่อระหว่าง        
ท่าเทียบเรือรับส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันเช้ือเพลิง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยและเป็ นแนวทางในการเตรียม       
ความพร้อมในการป้องกันและลดความเส่ียงของอัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น  การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จึงได้จัดทำ “แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส .” 
(Guideline for Respond Emergency Situation (case Fire at Port Authority of Sattahip) ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่าง
ถูกต้องและมีความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
รวมท้ังการฝึกซ้อมการปฏิบัติ จะนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ต่อไป 
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๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
  การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจ   
ในการให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือรบของกองทัพเรือและเรือรบของต่างประเทศ เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง 
การรับส่งน้ำมันเช้ือเพลิงไปยังคลังเช้ือเพลิงและการขนถ่ายยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  อีกท้ังยังมีคลังน้ำมันเช้ือเพลิง
ขนาดใหญ่ของกองทัพเรือตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีท่อรับส่งน้ำมันท่ีเช่ือมต่อระหว่างท่าเทียบเรือรับส่ง
น้ำมันไปยังคลังน้ำมันเช้ือเพลิง  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยและ 
เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากอัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุในกระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ 
กทส.ฐท.สส. เพื่อให้บุคลากรของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการ
ตอบสนองตามนโยบายผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในการสนับสนุนรัฐบาล หน่วยเหนือและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โดยจัดทำ
แผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 
    วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้หรือเหตุผลความจำเป็นในการเลือกหัวข้อความรู้ 
   ๑. เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท่าเรือ 
   ๒. เพื่อเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เมื่อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท่าเรือ 
   ๓. เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในเขตท่าเรือ 
   ๔. เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนในพื้นท่ี มีความเช่ือมั่น และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   ๕. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นมาตรฐานสากล 

๓. กระบวนการผลิตงาน 
  จากการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กทส.ฐท.สส. ได้ร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลงาน (Work Flow) ในกระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. โดยได้ปรับปรุงในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดกระบวนการ        
ท่ีรวดเร็ว ลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยในเขตท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑ 



การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ     

  

โครงสร้างของแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 
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 กระบวนการปฏิบัติตามแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขต
ท่าเรือ กทส.ฐท.สส. แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
  ๑. การปฏิบัติก่อนการเกิดอัคคีภัย เป็นการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการ
เผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น,รถดับเพลิง,ระบบดับเพลิง
ของเรือลากจูง การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  การเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ การเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนการดับเพลิง เป็นต้น 
  ๒. การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย เป็นการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยท้ังบนท่าเทียบเรือและเรือท่ี
จอดเทียบท่า 
  ๓. การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย เป็นการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น รวมถึง การฟื้นฟู ปรับปรุงและแก้ไขพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดี
กว่าเดิมโดยเร็วที่สุด 

 

๓ 



 

 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. แบ่งออกเป็น ๓ ข้ันตอน ได้แก่  
 ๑. การรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากเรือ/ผู้ประสบภัย/ศปรภ.สัตหีบ 
 ๒. การเกิดเพลิงไหม้บนบกในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. 
 ๓. การเกิดเพลิงไหม้บนเรือท่ีจอดเทียบท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. 
 

ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏบิัติ กทส.ฐท.สส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากเรือ/ผู้ประสบภัย/ศปรภ.สัตหีบ  
   ๑.๑ ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. รับแจ้งเหตุอัคคีภัยจากเรือ/
ผู้ประสบภัย/ศปรภ.สัตหีบ ทางช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน,โทรศัพท์มือถือ,วิทยุส่ือสาร 
   ๑.๒ ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. ดำเนินการแจ้ง ผอ.กทส.ฐท.สส.  
ทราบ เพื่ออำนวยการดับเพลิง จากนั้นแจ้งเหตุไปยังผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุเพื่อเตรียมการ
ดับเพลิง และแจ้งไปยัง ศปรภ.สัตหีบ ให้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์,หน่วยสนับสนุน
อื่น ๆ เพื่อเตรียมให้การสนับสนุนเมื่อศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. ร้องขอเมื่อไม่
สามารถดับเพลิงได้ 
    ๑.๓ ผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุ พิจารณาเหตุการณ์ถึง สถานท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
ชนิดของเช้ือเพลิง ความรุนแรงของเพลิง สารท่ีต้องใช้ดับเพลิง ส่ิงกีดขวางต่างๆ เป็นต้น แล้วส่ังการให้เข้า     
ทำการดับเพลิง 
    ๑.๔ เจ้าหน้าท่ีเข้าทำการดับเพลิง ตามข้ันตอนการปฏิบัติ 
 ๒. การเกิดเพลิงไหม้บนบกในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส.  
   ๒.๑ ชุดเคล่ือนท่ีเร็วในการดับเพลิงของหน่วยพื้นท่ีเกิดเหตุ เข้าทำการดับเพลิงยังสถานท่ี
เกิดเหตุ ถ้าหน่วยไม่มีรถดับเพลิงให้ดำเนินการประสานกับหน่วยดับเพลิงในพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาทำการดับเพลิง 
    ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารรับคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ติดต่อไปยังหน่วยต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑) หมวดไฟฟ้า แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาตัดกระแสไฟฟ้า 
   ๒) หมวดประปา แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูแลระบบ
ประปา เพื่อใช้ในการสนับสนุนรถดับเพลิงในการเติมน้ำ ตลอดจนรักษาแรงดันของน้ำประปาไว้จนกว่าเพลิงจะสงบ 
 

๔ 
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   ๓) แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีแพทย์ มายังสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้
เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   ๔) แผนกขนส่ง กบก.กทส.ฐท.สส. ส่งรถพยาบาล มายังสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อรับ
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป รวมถึงรถบรรทุกน้ำเพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง 
   ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหาย เข้าตรวจสอบพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้ ว่าเกิดจากเช้ือเพลิง
ประเภทใด ความรุนแรงของอัคคีภัยเป็นอย่างไร มีแนวโน้มว่าจะการแผ่ขยายวงของเพลิงไหม้หรือไม่หรือไป   
ในทิศทางใด มีส่ิงรอบข้างพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้มีความล่อแหลมท่ีจะก่อให้เกิดระเบิดหรือสามารถทำให้เพลิง    
เกิดการลุกไหม้แผ่ขยายวงกว้างออกไปหรือ พร้อมนำเสนอข้อมูลและช้ีแนะการปฏิบัติแก่ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ 
    ๒.๔ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีจราจร เข้าปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้ พัสดุ ส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีขนย้ายมายังพื้นท่ีท่ีกำหนดไว้ ตลอดจน
จัดการจราจรในบริเวณพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้ และนำทางรถดับเพลิงจากหน่วยอื่นเข้าจอดยังจุดท่ีกำหนดไว้ 
 
    ๒.๕ เจ้าหน้าท่ีรื้อถอนนำเครื่องมือรื้อถอนและเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ มายังสถานท่ีเกิด
เพลิงไหม้ เพื่อทำการรื้อถอนส่ิงต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปดับเพลิงของรถดับเพลิง(ถ้ามี) 
   ๒.๖ เจ้าหน้าท่ีขนย้าย ทำการขนย้ายพัสดุ ส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องทำการขนย้ายไปยัง
พื้นท่ีท่ีกำหนดไว้ 
  กรณีดับเพลิงได้ 
   ๒.๗ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหาย เข้าตรวจสอบสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้แล้วกลับมา
รายงานผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด มีส่ิงใดเสียหายบ้างเป็น
จำนวนเท่าไหร่ มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ 
   ๒.๘ ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ รายงานไปยังผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการ
ปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว สาเหตุของการเกิดเพลิงเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด     
ทำการดับเพลิงด้วยวิธีใด สถานภาพกำลังพล,ยานพาหนะ,เครื่องมือทุ่นแรง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 
   ๒.๙ เจ้าหน้าท่ีส่วนสนับสนุนต่างๆ จัดเก็บและสำรวจส่ิงอุปกรณ์ของหน่วยว่าชำรุดหรือไม่ 
จากนั้นรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุและขออนุญาตเดินทางกลับท่ีต้ังหน่วยของตน 
  กรณีดับเพลิงไม่ได้ 
   ๒.๑๐ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหายมารายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ว่ารถดับแพลิง
ของหน่วยไม่สามารถควบคุมไฟได้ และสาเหตุเบ้ืองต้นท่ีทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ 
   ๒.๑๑ ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ส่ังเจ้าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร ให้ติดต่อไปยังผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. ให้ทราบว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม 
   ๒.๑๒ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. รับทราบจาก
ผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ ก็ให้เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อ   
ไปยัง ศปรภ.สัตหีบ ให้ประสานไปยังหน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์และชุดสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ 
กับพื้นท่ีเกิดเหตุใหเ้ข้ามาสนับสนุนการดับเพลิง 
   ๒.๑๓ เจ้าหน้าท่ีจราจรอำนวยการให้รถดับเพลิง,รถพยาบาลและรถอื่น ๆ ของหน่วยต่าง ๆ  
ท่ีเข้ามาสนับสนุนการดับเพลิงเข้ายังจุดท่ีจอดรถท่ีกำหนดไว้ 

๕ 
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   ๒.๑๔ หัวหน้าชุดดับเพลิง,หัวหน้าหน่วยแพทย์และหัวหน้าชุดสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ 
เข้ามารายงานตัวกับผู้อำนวยการดับเพลิงฯ แล้วดำเนินการดับเพลิงโดยขึ้นการบังคับบัญชากับผู้อำนวยการ
ดับเพลิงฯ 
 ๓. การเกิดเพลิงไหม้บนเรือที่จอดเทียบท่าของ กทส.ฐท.สส. 
   ๓.๑ ชุดเคล่ือนท่ีเร็วในการดับเพลิงของหน่วยเข้าให้สนับสนุนการดับเพลิง ถ้าเหตุเกิด  
ด้านนอกเรือให้ทำการดับเพลิงด้วยรถดับเพลิงและเรือลากจูง หากเกิดเหตุในเรือให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีจาก
หมวดดับเพลิงของหน่วยเข้าไปทำการดับเพลิงในเรือและเรือลากจูงทำการหล่อเย็นผนังเรือด้านท่ีเกิดไฟไหม้ 
   ๓.๒ เจ้าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารรับคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ติดต่อไปยังหน่วยต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑) หมวดไฟฟ้า แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาตัดกระแสไฟฟ้า
ท่ีส่งไปยังเรือท่ีจอดเทียบท่าและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องมือกู้ภัยประเภทต่าง  ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า เช่น
ระบบระบายควัน ระบบสูบน้ำออกจากเรือ เป็นต้น 
   ๒) หมวดประปา แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูแลระบบ
ประปาเพื่อใช้ในการสนับสนุนรถดับเพลิงในการเติมน้ำหรือเติมน้ำเข้าระบบดับเพลิงของเรือท่ีเกิดเหตุอัคคีภัย 
ตลอดจนรักษาแรงดันของน้ำประปาไว้ให้คงท่ีจนกว่าเพลิงจะสงบ 
    ๓) แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีแพทย์ มายังสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้
เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   ๔) แผนกขนส่ง กบก.กทส.ฐท.สส. ให้ส่งรถพยาบาล มายังสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อ      
รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป และรถบรรทุกน้ำเพื่อสนับสนุนรถดับเพลิงในกรณีท่ีต้องไปรับน้ำจากจุดอื่น 
   ๓.๓ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหาย เข้าตรวจสอบเรือท่ีเกิดเพลิงไหม้ ว่าเกิดจากสาเหตุใด 
เกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด ความรุนแรงของอัคคีภัยเป็นอย่างไร มีแนวโน้มว่าจะการแผ่ขยายวงของเพลิงไหม้
หรือไม่หรือไปในทิศทางใด มีส่ิงรอบข้างเรือและท่าเทียบเรือมีความล่อแหลมท่ีจะก่อให้เกิดระเบิดหรือสามารถ
ทำให้เพลิงเกิดการลุกไหม้แผ่ขยายวงกว้างออกไปหรือ พร้อมนำเสนอข้อมูลและช้ีแนะการปฏิบัติแก่
ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ 
   ๓.๔ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีจราจร เข้าปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือท่ีเรือท่ีเกิดเพลิงไหม้เทียบอยู่ พัสดุ ส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีขนย้ายมายังพื้นท่ี   
ท่ีกำหนดไว้ ตลอดจนจัดการจราจรในบริเวณพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
   ๓.๕ เจ้าหน้าท่ีรื้อถอนนำเครื่องมือรื้อถอนและเครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ มายังท่าเทียบเรือ  
ท่ีเรือท่ีเกิดเพลิงไหม้เทียบท่าอยู่ เพื่อทำการรื้อถอนส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปดับเพลิงของ
รถดับเพลิง (ถ้ามี) 
   ๓.๖ เจ้าหน้าท่ีขนย้าย ทำการขนย้ายพัสดุ ส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องทำการขนย้ายไปยัง
พื้นท่ีท่ีกำหนดไว้ 
   ๓.๗ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหาย เข้าตรวจสอบสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้แ ล้วกลับมา
รายงานผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด มีส่ิงใดเสียหายบ้างเป็น
จำนวนเท่าไหร่ มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ 
  กรณีดับเพลิงได้ 
   ๓.๘ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหาย เข้าตรวจสอบสถานท่ีเกิดเพลิงไหม้แล้วกลับมา
รายงานผู้อำนวยการดับเพลิงฯว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด มีส่ิงใดเสียหายบ้างเป็น
จำนวนเท่าไหร่ มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ 

๖ 
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   ๓.๙ ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ รายงานไปยังผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ 
การท่าเรือสัตหีบฯ ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทใด ทำการดับเพลิงด้วยวิธีใด สถานภาพ
กำลังพล,ยานพาหนะ,เครื่องมือทุ่นแรง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 
   ๓.๑๐ เจ้าหน้าท่ีส่วนสนับสนุนต่าง ๆ จัดเก็บและสำรวจส่ิงอุปกรณ์ของหน่วยว่าชำรุด
หรือไม่ จากนั้นรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุและขออนุญาตเดินทางกลับท่ีต้ังหน่วยของตน 
  กรณีดับเพลิงไม่ได้ 
   ๓.๑๑ เจ้าหน้าท่ีสำรวจความเสียหายมารายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ว่ารถดับแพลิง
ของหน่วยไม่สามารถควบคุมไฟได้ และสาเหตุเบ้ืองต้นท่ีทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ 
   ๓.๑๒ ผู้อำนวยการดับเพลิงฯ ส่ังเจ้าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร ให้ติดต่อไปยังผู้อำนวยการ   
ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ การท่าเรือสัตหีบฯ ให้ทราบว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
   ๓.๑๓ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. รับทราบจาก
ผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุ ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ ก็ให้เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อ  
ไปยัง ศปรภ.สัตหีบ ให้ประสานไปยังหน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์และชุดสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้กับ
พื้นท่ีเกิดเหตุให้เข้ามาสนับสนุนการดับเพลิง 
   ๓.๑๔ เจ้าหน้าท่ีจราจรอำนวยการให้รถดับเพลิง,รถพยาบาลและรถอื่น ๆ ของหน่วยต่าง ๆ  
ท่ีเข้ามาสนับสนุนการดับเพลิงเข้ายังจุดท่ีจอดรถท่ีกำหนดไว้ 
   ๓.๑๕ หัวหน้าชุดดับเพลิง,หัวหน้าหน่วยแพทย์และหัวหน้าชุดสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ 
เข้ามารายงานตัวกับผู้อำนวยการดับเพลิงฯ แล้วดำเนินการดับเพลิงโดยขึ้นการบังคับบัญชากับผู้อำนวยการ
ดับเพลิงฯ 
   ๓.๑๖ ในกรณีท่ีมีเรือจอดเทียบกราบกัน แล้วเรือท่ีเกิดเพลิงไหม้นั้นจอดเทียบเขื่อน       
ให้นายท่าเทียบเรือของหน่วยพื้นท่ีเกิดเหตุ กำหนดตำบลท่ีจอดเรือใหม่ซึ่งอาจจะเป็นท่าเทียบเรือท่ีอยู่ใกล้เคียง
หรือออกไปจอดสมอยังบริเวณท่ีจอดท้ิงสมอเรือ เมื่อนายท่าเทียบเรือกำหนดสถานท่ีให้แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี
ประจำเรือท่ีจอดเรือเทียบกราบนั้นปลดเชือกออกจากการเทียบ แล้วไปจอดยังตำบลท่ีกำหนดให้ 
   ๓.๑๗ เรือท่ีเกิดเพลิงไหม้ เมื่อไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้เรือลากจูงนำเรือท่ีเกิดเพลิง
ไหม้ไปยังสถานท่ีท่ีกำหนดไว้ต่อไป เพื่อมิให้เกิดการกีดขวางร่องน้ำหรือท่าเทียบเรือ โดยมีผู้บังคับการเรือลำ
ดังกล่าวเป็นผู้ตัดสินใจ 

  

๗ 



การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ     

Flowchart กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ/ผู้ประสบภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ในเขต กทส.ฐท.สส. 

ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. 
(ผอ.กทส.ฐท.สส.) 

(VTMS Chuksamet) 
โทร. 038-431617 ภายใน ทร. 73648 

VHF Marine Band Ch.16(156.800 MHz) 
VHF Marine Band Ch.11 (156.550 MHz) 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4340 9008 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
พิจารณาเหตุการณ์ 

VHF Marine Band Ch.11 (156.550 MHz) 
- บก.กทส.ฐท.สส.  (หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส.) 

โทร. 73709,08 9928 4942 
- ทจม.กทส.ฐท.สส. (หน.ทจม.กทส.ฐท.สส.) 

  โทร. 73732,08 5009 9091 
- ทลท.กทส.ฐท.สส. (หน.ทลท.กทส.ฐท.สส.) 

โทร. 72878,09 2671 5825 
- ททป.กทส.ฐท.สส. (หน.ททป.กทส.ฐท.สส.) 

  โทร. 64501,08 9989 8975 
 

หน่วยสนับสนุน 
 - กรง.ฐท.สส. โทร. 72918 
 - กชธ.ฐท.สส.          โทร. 68504 
 - กอง รปภ.ฐท.สส.  โทร. 71171 
 - พัน สห.ทร.ที่ 2 ฯ   โทร. 75055 

หน่วยแพทย์ 
- รพ.อาภากร ฐท.สส. โทร. 73032,0 3843 7172 
- รพ.สิริกิต์ิฯ พร.    โทร. 0 3824 5735-69 
- รพ.กม.10 โทร. 0 3824 5051 
- รพ.วัดญาณสังวราราม โทร. 0 3834 3601 

หน่วยดับเพลิง 
- หมวดดับเพลิง กขส.ฐท.สส.  โทร. 71777, 72045 
- ทรภ.1    โทร. 1696 (สายด่วน)   
- หมวดดับเพลิง สนบ.กบร.กร.     โทร. 78706 
- พัน ขส.กรม สน.สอ.รฝ.       โทร. 79539 
- แผนกขนส่ง กอง สน.สพ.ทร.     โทร. 63230 – 2 
- แผนกบริการและขนส่ง 
  กชพ.พธ.ทร.   โทร. 68733 
- แผนกขนส่งและดับเพลิง  
กคชพ.ศกล.พธ.ทร.   โทร. 72116-7 
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เทศบาลเมืองสัตหีบ  โทร. 0 3843 7212 
- เทศบาลเขตรอุดมศักด์ิ โทร. 0 3843 5976 
- อบต.พลูตาหลวง        โทร. 0 3824 4458 

กระบวนการฟ้ืนฟู 

แจ้งเหตุ 

(YES)   ดับเพลิงได้   

กระบวนการ
ดับเพลิง 

หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 - ศรชล ภาค 1 โทร. 0 3843 9309,09 5862 0506 
 - อำเภอสัตหีบ โทร. 0 3300 4474 
 - สภ.สัตหีบ            โทร. 0 3843 8183 
 -สภ.พลูตาหลวง      โทร. 0 3824 5518 
 -ตำรวจน้ำ สัตหีบ โทร. 0 3843 7056,09 9110 628 
 -การไฟฟา้สัตหีบ     โทร. 0 3843 9040 
 -การประปาสัตหีบ   โทร. 0 3843 8714-5 
 -สำนักงานเจ้าทา่ภูมภิาคสาขาพัทยา  โทร. 0 3811 1278 

(NO)   

ขึ้นการควบคุม
ทางยุทธการ 

ศปรภ.สัตหีบ 
 โทร. 71050–4 ,71056-9 
 โทร. 0 3843 8474 

 

ดับเพลิงไม่ได้   

แจ้งเหตุ 

การปฏิบัติ   
การสั่งการ/การรายงาน   

การประสานงาน/สนับสนุน 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติ 

ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ 

๘ 



  

 
การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ     

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรอื กทส.ฐท.สส.   

หน่วยรับผิดชอบ   การทา่เรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญ ระยะเวลาการปฏิบัติ/ประสิทธิภาพ  

 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยเก่ียวข้อง 
ระยะเวลา ข้อกำหนดที่สำคัญ 

1. 
 

เรือ/ผู้ประสบภัย แจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้ในเขต กทส.ฐท.สส.ไปยัง 

ศปรภ.สัตหีบ/ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส.      

ในช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์พ้ืนฐาน , วิทยุสื่อสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  เรือ/ผู้ประสบภัย 

2. 
 

ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. รับแจ้งเหตุ  

ไฟไหม้จาก เรือ/ผู้ประสบภัยหรือจาก ศปรภ.สัตหีบ เมื่อรับแจ้งแล้ว

จึงแจ้งเหตุให้ 

- ผอ. กทส.ฐท.สส. ทราบเพ่ืออำนวยการดับเพลิง 

-ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุ (หน.นขต,กทส.ฐท.สส.) ทราบ

เพ่ือเตรียมดำเนินการดับเพลิงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ศปรภ.สัตหีบ ทราบเพ่ือดำเนินการประสานกับหน่วยต่าง ๆ       

ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น หน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ 

เตรียมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์อำนวยการและ

ประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. เมื่อไม่สามารถดับเพลิงได้ 

 

 

๓ นาที - แผนการดับเพลิง

ประจำหน่วย 

- อทร.9204 

ศูนย์อำนวยการและประสาน
การปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. 

 

เรือ/ผู้ประสบภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. 

ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. 
(ผอ.กทส.ฐท.สส.) 

(VTMS Chuksamet) 
โทร. 038-431617 ภายใน ทร. 73648 

VHF Marine Band Ch.16(156.800 MHz) 
VHF Marine Band Ch.11 (156.550 MHz) 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4340 9008 

ส่วนสนับสนุนต่างๆ 

ก 1 A 

ศปรภ.สัตหีบ 
 โทร. 71050–4 ,71056-9 
 โทร. 0 3843 8474 

 

๙ 
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ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญ ผู้รับผิดชอบ/หน่วย

เก่ียวข้อง ระยะเวลา ข้อกำหนดที่สำคัญ 

3. 
 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุ พิจารณาว่าดับเพลิงได้หรือไม่ 
(ปัจจัยที่นำมาพิจารณา เช่น สถานที่เกิดเหตุ ความรุนแรงของเพลิง 
ชนิดของเชื้อเพลิง สารที่ต้องใช้ในการดับเพลิง สิ่งกีดขวางต่าง ๆ) 
เมื่อพิจารณาแล้วจึงสั่งการให้เข้าดำเนินการดับเพลิงตามแผนการ
ดับเพลิงประจำหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นาที - แผนการดับเพลิง
ประจำหน่วย 

- อทร.9204 

- หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทจม.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทลท.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ททป.กทส.ฐท.สส. 

4. 
 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุสั่งให้ชุดดับเพลิงของหน่วย
เดินทางถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด (รถดับเพลิงไม่เกิน๔ นาที/เรือ
ดับเพลิงไม่เกิน ๒๐ นาที)  
- ดับเพลิงได้ ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนทีเ่กิดเหตุแจ้งไปยังศูนย์
อำนวยการและประสานการปฏิบั ติ กทส.ฐท.สส. ให้ทราบว่า
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว จากน้ันเตรียมเข้าข้ันตอนการฟ้ืนฟู 

- ดับเพลิงไม่ได้ ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุแจ้งไปยัง
ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส .ฐท.สส. ให้ทราบ     
เพ่ือขอรับการสนับสนุนการดับเพลิงจาก ศปรภ.สัตหีบ และหน่วย
ดับเพลิงที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

- - แผนการดับเพลิง
ประจำหน่วย 

- อทร.9204 
- แ ผ น ส นั บ ส นุ น
รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่
ท่ า เรื อขอ งห น่วย
ต่าง ๆ 

- หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทจม.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทลท.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ททป.กทส.ฐท.สส. 
- ชุดดับเพลิงประจำหน่วย 

- ชุดดับเพลิง 

- หน่วยแพทย์ 

- ชุดสนับสนุน 

- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก 1 

ดับเพลิงได้   

ดับเพลิงไม่ได้   

ข 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพื้นท่ีเกิดเหตุ 
พิจารณาเหตุการณ์ 

VHF Marine Band Ch.11(156.550 MHz) 
- บก.กทส.ฐท.สส.  (หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส.) 
โทร. 73709,08 9928 4942 
- ทจม.กทส.ฐท.สส. (หน.ทจม.กทส.ฐท.สส.) 
  โทร. 73732,08 5009 9091 
- ทลท.กทส.ฐท.สส. (หน.ทลท.กทส.ฐท.สส.) 
โทร. 72878,09 2671 5825 
- ททป.กทส.ฐท.สส. (หน.ททป.กทส.ฐท.สส.) 
  โทร. 64501,08 9989 8975 

A 

กระบวนการ
ดับเพลิง 

(YES)   

(NO)   

๑๐ 
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ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยเก่ียวข้อง 
ระยะเวลา ข้อกำหนดที่สำคัญ 

5. 
 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่ เกิดเหตุ สั่งการให้ เข้าดำเนินการ     
ตามแผนฟ้ืนฟูของหน่วยต่าง ๆ 

 
 
 
 

จนกว่าจะ
แล้วเสร็จ 

- แ ผ น ฟ้ื น ฟู ข อ ง
หน่วยต่าง ๆ 

- แ ผ น ส นั บ ส นุ น
รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่
ท่ า เรื อ ขอ งห น่วย 
ต่าง ๆ 

- หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทจม.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทลท.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ททป.กทส.ฐท.สส. 
 

6. 
 

ผู้อำนวยการดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุรายงานผลการปฏิบัติ เช่น 
ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินทางราชการ ผลการดำเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เกิดเหตุ ให้ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. 
ทราบต่อไป   

ในโอกาสแรก  - ศูนย์อำนวยการและประสาน
การปฏิบัติ กทส.ฐท.สส. 
- หน.การท่า บก.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทจม.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ทลท.กทส.ฐท.สส. 
- หน.ททป.กทส.ฐท.สส. 
 

 

 

ข 

กระบวนการฟ้ืนฟู 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติ 

๑๑ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

 
 
๕. ปัจจัยความสำเร็จ 
 กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ในเขตท่าเรือ ถือเป็นส่ิงท่ีสำคัญยิ่ง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลด
ความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัย และลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สิน จะต้องประกอบดัวย 
 ๑. ความพร้อมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญ  
ในการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย   
 ๒. อุปกรณ์/เครื่องมือดับเพลิง ท่ีต้องมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
 ๓. การประสานงาน/การบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 ๔. การฝึกซ้อม/ทบทวนแผนเผชิญเหตุในกระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ อย่างสม่ำเสมอ 
 ๕. ให้ความสำคัญในการป้องกันและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลากรภายในหน่วยงานใน
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
๖. บทเรียนที่ได้รับ 

ประเด็น บทเรียน แนวทางการแก้ไข 

๑. การรายงานผู้อำนวยการ
ดับเพลิง ไม่ชัดเจน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งเหตุการณ์จุดอื่น ๆ ก่อน 
แล้วค่อยแจ้ง ผู้อำนวยการดับเพลิง 

ทบทวนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

๒. การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถประสานงาน/บูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก ใหร้ับทราบและ
เข้าใจถึงกระบวนการเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท่าเรือ 

ซักซ้อมทำความเข้าใจในกระบวนการ
ต่าง ๆ เมื่อเกิดสถานฉุกเฉินในเขต
ท่าเรือ กับหน่วยงานภายนอก 

๓. อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ไม่
พร้อมใช้งาน 

อุปกรณ์ชำรุด ขาดการเอาใจใส่ดูแล จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง 
ตามวงรอบในทุก ๓ เดือน 

๔. เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ท่ีพบ
เห็นเหตุการณ์ไม่สามรถใช้
อุปกรณ์การดับเพลิง ได้ 

ขาดการฝึกซ้อมและอบรมเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

จัดให้มีการฝึกอบรม และซ้อมแผน
เผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕. บุคลากรภายในหน่วยขาด
จิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย 

บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัย 

รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับทราบและให้ความสำคัญในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยสร้าง
จิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงภัย
อันตรายท่ีเกิดขึ้นจากอัคคีภัย 

๗. การเผยแพร่ผลงาน 
 สร้างช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนเผชิญเหตุในกระบวนการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กทส.ฐท.สส. และเว็บไซต์ของ ทพส. - 
ทร. รวมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนแผนฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการในพื้นท่ี กทส.ฐท.สส. 
 

๑๒ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  
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๑๓ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

ผนวก ก 
ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการดับเพลิง 

 

ตำแหน่ง หน้าที ่ การปฏิบัติ 
ผอ.กทส.ฐท.สส.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ผอ.ศูนย์อำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติ กทส.ฯ 

ควบคุม บังคับบัญชา สั่งการเรื่องการปฏิบัติการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยในเขตท่าเรือ กทส.ฐท.สส. 

หน.นขต.กทส.ฐท.สส. หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน 

ผอ.ดับเพลิงในพ้ืนที่เกิดเหตุ สั่งการเรื่องการปฏิบั ติการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ประสานขอรับการสนับสนุนหน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์
,หน่วยสนับสนุนอื่นๆ เข้ามาช่วยดับเพลิงในกรณีที่ ไม่สามารถ
ดับ เพลิงได้ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบั ติงานให้  ผอ.ศูนย์
อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฯ ทราบและอื่นๆตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ผช.หน.นขต.กทส.ฐท.สส. ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิงใน
พ้ืนที่เกิดเหตุ 

เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยดับเพลิงในที่เกิดเหตุ ในการควบคุมการปฏิบัติการ
ดับเพลิงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

หน.ท่าของหน่วยพ้ืนที่เกิดเหตุ หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วในการ
ดับเพลิง 

นำชุดเคลื่อนที่เร็วในการดับเพลิงเข้าดับเพลิงยังพ้ืนที่เกิดเหตุ 

ฝ่ายธุรการของหน่วยพ้ืนที่เกิดเหตุ จนท.ติดต่อสื่อสาร - ติดต่อแผนกแพทย์และแผนกขนส่ง กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่แพทย์ รถพยาบาลและรถบรรทุกน้ำ 
มาสนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อไปโรงพยาบาล
ตลอดจนสนับสนุนการดับเพลิง 
- ติดต่อหมวดไฟฟ้าและหมวดประปา แผนกยุทธโยธา กองบริการ 
การท่าเรือสัตหีบ เพ่ือมาดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า และดูแลระบบ
ประปา เพ่ือช่วยสนับสนุนการดับเพลิงในเขตท่าเรือ กทส.ฯ 
- ติดต่อสื่อสารไปที่ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฯ 
เมื่อต้องการรับการสนับสนุนหน่วยดับเพลิง,หน่วยแพทย์และ       
ชุดสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ เข้ามาช่วยการดับเพลิงเพ่ิมเติมเมื่อ   
ไม่สามารถดับเพลิงได้ 
- ตรวจสอบกำลังพลของหน่วยพ้ืนที่เกิดเหตุที่เข้าทำการดับเพลิง   
ว่ามีผู้สูญหายหรือไม่ 
 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงของหน่วยพ้ืนที่
เกิดเหตุ 

จนท.ตรวจสอบและสำรวจ
ความเสียหาย 

ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย วิเคราะห์ว่า  
จุดที่เกิดเพลิงไหม้เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดใด ความรุนแรงของอัคคีภัย
เป็นอย่างไร แนวโน้มการแผ่ขยายวงของเพลิงไหม้ไปทิศทางใด     
สิ่งรอบข้างที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดระเบิดหรือสามารถทำให้
เพลิงเกิดการลุกไหม้แผ่ขยายวงกว้างออกไป พร้อมนำเสนอข้อมูล
และชี้แนะการปฏิบัติแก่ผู้อำนวยการดับเพลิงเพ่ือลดความสูญเสีย 

 

๑๔ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

 
ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการดับเพลิง (ต่อ) 

 

ตำแหน่ง หน้าที ่ การปฏิบัติ 
หมวดตรวจสอบของหน่วยพ้ืนที่
เกิดเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าท่ีจราจร 

รักษาความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้าม 
มิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดับเพลิงเข้าไปในบริเวณ 
ที่เกิดเหตุ ควบคุมดูแลพัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ขนย้าย
ออกมา ควบคุมดูแลการจราจรและการสัญจรของ
ยานพาหนะที่จะเข้าออกในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
รวมถึงอำนวยความสะดวกและกำหนดจุดจอดยานพาหนะ
ของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการดับเพลิง 

แผนกคลังพักของหน่วยพ้ืนที่  
เกิดเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีอพยพและเจ้าหน้าท่ี
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

- อพยพและนำทางบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบั ติการ ดับ เพลิ งออกจาก พ้ืนที่ ที่ เกิ ด เพลิ ง ไหม้        
ตามเส้นทางที่กำหนดตลอดจนตรวจสอบยอดผู้อพยพ  
เพ่ือมิให้มีผู้ตกค้างในพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหม้  
- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพ้ืนที่ที่เกิดเหตุไปยังหน่วย          
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

แผนกบรรทุกและขนถ่ายของ
หน่วยพ้ืนที่เกิดเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีรื้อถอน รื้อถอนสิ่งที่กีดขวางและเป็นอุปสรรคในการเข้าดับเพลิง 
รวมถึงการใช้ เครื่องมือทุ่นแรงต่าง  ๆ ในการรื้อถอน
ดังกล่าว 

แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฯ เจ้าหน้าท่ีแพทย์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุอัคคีภัย   
ในเขตท่าเรือ กทส.ฯ 

แผนกขนส่ง กบก.กทส.ฯ - พลขับรถพยาบาล 
- พลขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
- พลขับรถบรรทุกน้ำ 

- ขับรถพยาบาลนำผู้ป่วยจากเหตุอัคคีภัยในเขตท่าเรือ 
กทส.ฯ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 
- ขับรถบรรทุกนำสิ่งของที่ชำรุดไปทิ้ง 
- ขับรถบรรทุกน้ำสนับสนุนรถดับเพลิง 

หมวดไฟฟ้า แผนกยุทธโยธา 
กบก.กทส.ฯ 

เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุและจัดเตรียมระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือใช้กับเครื่องมือกู้ภัยประเภทต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า 
เช่นระบบระบายควัน ระบบสูบน้ำออกจากเรือ เป็นต้น 

หมวดประปา แผนกยุทธโยธา 
กบก.กทส.ฯ 

เจ้าหน้าท่ีประปา ดูแลระบบประปาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนรถดับเพลิง     
ในการเติม น้ำ ตลอดจนรักษาแรงดันของน้ำประปา      
ไว้จนกว่าเพลิงจะสงบ 

แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฯ  จัดเตรียมรถขุดตักและรถบรรทุกเทท้ายเพ่ือสนับสนุน  
การขนวัสดุ สิ่งอุปกรณ์ไปทิ้งหลังการดับเพลิงสำเร็จแล้ว 

 

๑๕ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

ผนวก ข  

 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานอื่น 

๑.หน่วยดับเพลิง กองทัพเรือ 
 ๑.๑ หมวดดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ  โทร. ๗๑๗๗๗,๗๒๐๔๕ 
 ๑.๒ ทัพเรือภาคท่ี ๑  โทร. ๑๖๙๖ (สายด่วน) 
 ๑.๓ หมวดดับเพลิง สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โทร. ๗๘๗๐๖ 
 ๑.๔ กองพันขนส่ง กรมสนับสนุน หนว่ยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง โทร. ๗๙๕๓๙ 
 ๑.๕ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ  โทร. ๖๓๒๓๐ - ๒ 
 ๑.๖ แผนกบริการและขนส่งกองเช้ือเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ  โทร. ๖๘๗๓๓ 
 ๑.๗ แผนกขนส่งและดับเพลิงกองคลังเช้ือเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โทร. ๗๒๑๑๖ - ๗ 
๒. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอสัตหีบ 
 ๒.๑ เทศบาลเมืองสัตหีบ  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๒๑๒ 
 ๒.๒ เทศบาลเขตรอุดมศักด์ิ  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๙๗๖ 
 ๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง  โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๔๔๕๘ 
๓. หน่วยแพทย์ กองทัพเรือ 
 ๓.๑ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร. ๗๓๐๓๒,๐ ๓๘๔๓ ๗๑๗๒ 
 ๓.๒ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๕๗๓๕ - ๖๙ 
๔. หน่วยแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ๔.๑ รพ.กม.๑๐ โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๕๐๕๑ 
 ๔.๒ รพ.วัดญาณสังวราราม  โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๓๖๐๑ 
๕. หน่วยสนับสนุน 
 ๕.๑ กองโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร. ๗๒๙๑๘ 
 ๕.๒ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ  โทร. ๖๘๕๐๔ 
 ๕.๓ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ  โทร. ๗๑๑๗๑ 
 ๕.๔ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒ กรมทหารสารวัตรกองทัพเรือ  โทร. ๗๕๐๕๕ 
๖. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ภาค ๑ ( ศรชล ภาค ๑ สัตหีบ) 
  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๙๓๐๙,๐๙ ๕๘๖๒ ๐๕๐๖ 
 ๖.๒ ท่ีว่าการอำเภอสัตหีบ  โทร. ๐ ๓๓๐๐ ๔๔๗๔ 
 ๖.๓ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๑๘๓ 
 ๖.๔ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง  โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๕๕๑๘ 
 ๖.๕ สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ (สัตหีบ) 
  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๐๕๖,๐๙ ๙๑๑๐ ๖๒๘๓ 
 ๖.๖ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๙๐๔๐ 
 ๖.๗ สำนักงานการประปาสัตหีบ  โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๗๑๔ - ๕ 
 ๖.๘ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา  โทร. ๐ ๓๘๑๑ ๑๒๗๘ 

 
 

๑๖ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

ผนวก ค  
 

เส้นทางการจราจร 
 
 

หมวดดับเพลิง ทจม.ฯ 

สถานีน้ำมัน กทส.ฯ 

จุดจ่ายน้ำ ทจม.ฯ 

VTMS Chuksamet 

บก.กทส.ฯ 

พื้นที่ขนย้าย 

จุดจอดรถดับเพลิง 

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง 

เส้นการจราจรขาเข้า 

เส้นการจราจรขาออก 

สถานีปฐมพยาบาลและส่งต่อ 

๑๗ 
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หมวดดับเพลิง ทจม.ฯ 

จุดรับน้ำ ทจม.ฯ 
สถานีน้ำมัน กทส.ฯ 

๑๘ 



 

 
  การท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ  

ผนวก ง 

                        การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำคัญตามกระบวนการฯ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 

รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565 

ความรวดเร็วของการตอบสนองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (ไฟไหม้) ในเขตท่าเรือ 30 นาท ี           1กม./1 นาที 

ระยะเวลาการรับแจ้งเหตุจากเรือ/ผู้ประภัย/ศปรภ.สัตหีบ ถึง ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ กทส.ฯ 2 นาท ี       3 นาท ี     

ช่องทางการแจ้งเหตุจากเรือ/ผู้ประภัย/ศปรภ.สัตหีบ ถึง ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ 
กทส.ฯ 

ใช้งานได้ครบทุกช่องทาง       ใช้งานครบทุก
ช่องทาง 

    

ข้อความทีไ่ด้รับการแจ้งเหตุจากเรือ/ผู้ประสบภัย/ศปรภ.สัตหบี ครบถ้วน,ถูกต้อง       ครบถ้วน     

ระยะเวลาการแจ้งเหตุให้ผู้ที่มหีน้าที่ทราบตามลำดับ 5 นาท ี       5 นาท ี     

ระยะเวลาการพิจารณาเหตุการณ์ 3 นาท ี       3 นาท ี     

ระยะเวลาการสั่งการให้เข้าทำการดับเพลิง 2 นาท ี       2 นาท ี     

ระยะเวลาการเดินทางรถดับเพลิงของ กทส.ฯ ต้ังแต่รับแจ้งเหตุจนไปถึงสถานที่เกิดเหตุ  5 นาท ี       5 นาท ี     

ระยะเวลาการเดินทางเรือลากจูงของ กทส.ฯ ต้ังแต่รับแจ้งเหตุจนไปถึงสถานที่เกิดเหตุ  15 นาท ี       15 นาท ี     

ร้อยละความพร้อมของรถดับเพลิง,ระบบดับเพลิงของเรือลากจูงในการปฏิบัติงาน 100%       100     

การประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องในการเข้าทำการดับเพลิง ลดความสูญเสียในที่เกิดเหตุ       ไม่มีการสูญเสีย     

ไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับอันตรายจากการปฏบิัติการดับเพลิงจนถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กำลังพลปลอดภัย       กำลังพลปลอดภัย     

การบริหารจัดการท่าเรือใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง สามารถปฏิบัติงานได้       สามารถปฏิบัติงาน
ได้ต่อเน่ือง 

    

ยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงที่ชำรุดการปฏิบัติงานจากเหตุเพลิงไหม้ ยานพาหนะและเครื่องมือ   
ทุ่นแรงที่ชำรุดใช้งานได้ปกติ 

      ไม่มียานพาหนะ 
และเครื่องมือทุ่น

แรงชำรุด 

    

ความเรียบร้อยหลังการปฏิบัติงาน เรียบร้อย    เรียบร้อย   
ระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติ ในโอกาสแรก    โอกาสแรหลังเสร็จ

สิ้นภารกิจ 
  

๑๙ 
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