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แบบฟอรมประมาณการตอตานการขาวกรอง
หนวย ……………………….
ทีต่ งั้ …………………………
วันที่ …………………………..
ประมาณการตอตานการขาวกรอง………….………………..
หวงระยะเวลา ……………………………………………………
อางถึง ……………………………………………………………..
๑. ภารกิจ …………………………………………………………………………………………
๒. พื้นที่ปฏิบัติการ
ก. ลมฟาอากาศ
ข. ภูมิประเทศ
ค. ปจจัยอื่นๆ
๓. สถานการณดานการขาวกรอง, วินาศกรรม, บอนทําลายของฝายตรงขามที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ และในปจจุบัน
ก. การขาวกรอง
๑) การลาดตระเวนและเฝาตรวจภาคพื้น ๒) การลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอากาศ
๓) การขาวกรองทางการสื่อสาร
๔) การจารกรรม
๕) อื่นๆ เชน ผูลี้ภัย ผูมอบตัว
ข. การกอวินาศกรรม ………………………………………………………………………..
ค. การบอนทําลาย…………………………………………………………………………….
๔. ขีดความสามารถของฝายตรงขาม
ก. ลําดับขีดความสามารถตามหัวขอ
๑) การขาวกรอง
๒) การกอวินาศกรรม
๓) การบอนทําลาย
ข. วิเคราะหขีดความสามารถ ……………………………………………………………….
๕. สรุป
ก. ขีดความสามารถที่ ฝตข.นาจะกระทําในดานการขาวกรอง, การกอวินาศกรรม และการบอนทําลาย
ข. ผลกระทบตอหนทางปฏิบัติของฝายเรา ………………………………………………………
ค. มาตรการตอตานที่ใชไดผลในปจจุบัน …………………………………………………………
ง. มาตรการตอตานที่ควรจะกระทําเพิ่มเติม หรือกวดขัน ……………………………………
ตอบรับ …………………………………
ลงชือ่ ………………………………….
ตําแหนง ………………………………
ผนวก …………………………………
รายการแจกจาย ……………………
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แบบฟอรมแผนการตอตานการขาวกรอง
อนุผนวก……(แผนการตอตานการขาวกรอง) ประกอบผนวก……..(ขาวกรอง)
ประกอบแผนยุทธการที่………
อางถึง : ……………………………………………………………………………………….
๑. ความมุงหมาย (เพือ่ ใหแนวทางการวางแผนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และหนาที่รับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงาน ตข.ภายในพื้นที่รับผิดชอบ)
๒. การอางอิง (ลงสิง่ ที่อางอิง ซึ่งจําเปนตอความสําเร็จภารกิจการตอตานขาวกรองของหนวย อาทิ ระเบียบวา
ดวยการ รปภ.แหงชาติ)
๓. ภารกิจ (กลาวถึงภารกิจการตอตานการขาวกรองของหนวย)
๔. การปฏิบัติ (มอบหมายงาน (กิจเฉพาะ) ใหแก หนวย ตข. และ/หรือสายงานฝายอํานวยการในบังคับบัญชา
ของ บก.หนวย)

ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ พิจารณาปจจัย ดังตอไปนี้
๑) กําหนดใหมีการกระจายขาวเกี่ยวกับการ ตข. ที่เกี่ยวของไปยังหนวยเหนือ หนวยขางเคียง และ
หนวยรอง เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) ผลกระทบของขอตกลงเกี่ยวกับสถานภาพของกองกําลังตางชาติที่เขามาชวยเหลือที่มีตอการ
รวบรวมขาว ตข.
๓) การประสานกับสวน ตข.ของหนวยอื่น ๆ หนวยระดับชาติและ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ข. การ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
ค. การ รปภ.เกี่ยวกับขาวสารและเอกสารลับ
ง. การ รปภ.ทางวัตถุเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
จ. การ รปภ. ทางทหาร
ฉ. การ รปภ. ทางพลเรือน
ช. การ รปภ.เกี่ยวกับทาเรือ, ทาอากาศยาน, ชายแดน และการเดินทาง
ซ. การตรวจขาว
ฌ. การปฏิบัติการพิเศษ
๕. การสนับสนุน
ก. ความตองการดานกําลังพล
ข. การฝกเจาหนาที่ตอตานการขาวกรอง
ค. การสนับสนุนการปฏิบัติงานตอตานการขาวกรอง
ง. อื่นๆ
( ตอขอ ๖. การควบคุมและการบังคับบัญชา )

ผนวก ข การตอตานการขาวกรอง

ข-5

๖. การควบคุมและการบังคับบัญชา
ก. สายการรายงาน
ข. ประเภทของการรายงาน, ความถี่ และระดับความเรงดวนของรายงาน
ลงชือ่ ………………………………….
ตําแหนง ………………………………
ตอบรับ :
(ทายเรื่องอื่นๆ ถามี)



แบบฟอรมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
อนุผนวก แผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบผนวกการตอตานการขาวกรอง หนวย…………..
อางถึง แผนที่
๑. ความมุงหมาย (กําหนดความมุงหมายของแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่)
๒. พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย (กลาวถึงพื้นที่ตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นโดยแนชัดเพื่อการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานทีต่ า งๆ ที่พิจารณาเห็นวามีความลอแหลมตออันตรายโดยจัดดําเนินการตามลําดับความสําคัญ เพื่อปองกันทรัพย
สินของทางราชการ)
๓. มาตรการควบคุม (กําหนดใหมี “พื้นที่ควบคุม” และการควบคุมการเขาไปในพื้นที่สําคัญๆ การกําหนดใหมี
“พื้นที่ควบคุม” นี้ จัดแบงเปนประเภท บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุตางๆ)

ก. การควรคุมบุคคล
๑) กําหนดมาตรการควบคุมการเขาไปสูพื้นที่หรืออาคารแตละแหง
ก) อํานาจหนาที่ของบุคคลที่จะเขาไปสูพื้นที่นั้นได
ข) หลักเกณฑการเขาถึงพื้นที่นั้นได
(๑) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(๒) เจาหนาที่ของหนวย
(๓) เจาหนาที่ฝายซอมบํารุง
(๔) บุคคลที่มาติดตอกับหนวย
(๕) ผูเยี่ยมเยียน
(ตอขอ ๓. ข. การพิสูจนทราบและการควบคุมบุคคล)
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๒) การพิสูจนทราบและการควบคุมบุคคลใหปฏิบัติ ดังนี้
ก) จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลภายในเพื่อใชแสดงตน การออกแบบบัตรผานควรมีลักษณะมิให
ปลอมแปลงไดงาย อยางนอยใหมีรายละเอียดแสดงชื่อสวนราชการ ซื่อผูถือบัตรรูปถาย นํ้าหนัก และลายมือชื่อผูถือบัตร
วัน-เดือน-ปทบี่ ตั รหมดอายุ การจัดทําบัตรและจายบัตรจะตองควบคุมโดยกวดขัน
ข) จัดใหมีปายแสดงตนสําหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสวนราชการนั้น เพือ่ แสดงวาเปน
บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในบริเวณใดไดในฐานะอะไร กอนที่บุคคลดังกลาวจะเขาไปในบริเวณพื้นที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัยของสวนราชการนั้นๆ ใหกลัดปายแสดงตนติดไวในที่ที่เห็นไดชัด เชน ที่อกเสื้อ เปนตน

ข. การควบคุมวัสดุสิ่งของ
๑) การนําวัสดุเขามา
ก) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาไป
ข) การคนหาและการตรวจสอบวัสดุซึ่งอาจใชในการกอวินาศกรรมได
ค) การควบคุมพิเศษเกี่ยวกับการจัดสงอุปกรณตางๆ และ/หรือการสงสิ่งของสวนบุคคลไปยัง
“พื้นที่หวงหาม”
๒) การนําวัสดุออกไป (กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับวัสดุที่นําออก, การตรวจสอบ และมาตรการควบคุม
พิเศษทํานองเดียวกับการนําวัสดุเขามา)

ค. การควบคุมยานพาหนะ
๑) กําหนดนโยบายการตรวจคนทางยานพาหนะของทหาร และยานพาหนะของเอกชน
๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถ จัดที่จอดรถใหอยูหางจากตัวอาคารที่สําคัญ และ/หรือ
สิง่ ของที่ติดเพลิงงาย ประมาณไมนอยกวา ๖ เมตร
๓) ควบคุมการเขา – ออกในเขตพื้นที่หวงหามและพื้นที่ปฏิบัติการ
ก) ยานพาหนะของเอกชน
ข) ยานพาหนะของทหาร
ค) ยานพาหนะที่ใชในเวลาฉุกเฉิน
ง. ทะเบียนยานพาหนะ (การบันทึกเกี่ยวกับยานพาหนะที่ผานเขา-ออกในพื้นที่ เชน วัน/เวลาที่ผานเขา-ออก,
ชือ่ คนขับ, ผูโดยสาร, เลขทะเบียน ฯลฯ)

๔. เครื่องชวยในการรักษาความปลอดภัย : คุณลักษณะของเครื่องชวยในการรักษาความปลอดภัยตอที่ตั้ง
มีดังนี้ คือ
ก. เครื่องกั้นรอบนอก
๑) คําจํากัดความ
๒) พื้นที่ปลอดภัย
ก) เกณฑมาตรฐานหรือขนาดที่พอเหมาะในการรักษาความปลอดภัย
(ตอขอ ๔. ก. ๒) ข) การซอมบํารุงรักษา)
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ข) การซอมบํารุงรักษา
๓) เครื่องหมายหรือปายแสดง
ก) แบบตางๆ
ข. ที่ตั้งตางๆ
๔) ประตู
ก) กําหนดเวลาเปด – ปด
ข) กําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย
ค) การรักษาความปลอดภัยตอกุญแจประตู
๕) การซอมบํารุง
ข. ระบบไฟฟาสวาง
๑) การใชและการควบคุม
๒) การตรวจสอบ
๓) การปฏิบัติเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
๔) การปฏิบัติเมื่อแหลงกําเนิดไฟฟาสํารองขัดของ
๕) ระบบไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน
ก) แบบติดตั้งประจําที่
ข) แบบเคลื่อนที่ได
ค) ระบบสัญญาณแจงภัย
(๑) การแบงเขตการรักษาความปลอดภัย
(๒) การตรวจสอบ
(๓) การใชและการเฝาฟง
(๔) การปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ “ฉุกเฉิน” เกิดขึ้น
(๕) การซอมบํารุงรักษา
(๖) ทะเบียนสัญญาณแจงภัย หรือการบันทึก
(๗) การตั้งความไวของสัญญาณ
ง) การติดตอสื่อสาร
(๑) ที่ตั้ง
(๒) การใช
(๓) การทดสอบ
(๔) ความแนนอนและเชื่อถือไดของเครื่องมือสื่อสาร
๕. ยามรักษาการณ (ยามรักษาการณมีหนาที่ปองกันบริเวณเขตหวงหามทั้งหมด ตลอดจนวัสดุและสิ่งอุปกรณ
ตางๆ ทําการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของตางๆ ที่นําเขามาหรือออกไปจากอาคารสถานที่ ปฏิบัติตามคําสั่งและ
กฎขอบังคับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ และภยันตรายอื่นๆ)

(ตอขอ ๕. ก. การจัดกําลังและการจัดหนวย)
ผนวก ข การตอตานการขาวกรอง

ข-8
ก. การจัดกําลังและการจัดหนวย
ข. การจัดผลัดเวร
ค. ที่ตั้งสําคัญ
ง. อาวุธและเครื่องมือตาง ๆ
จ. การฝกอบรม
ฉ. การปรับแนวตัวอักษร
ช. วิธีใชสัญญาณผาน – สัญญาณตอบรับ
ซ. กําลังเตรียมพรอมหรือกําลังหนุน
๑) การจัดกําลัง
๒) ภารกิจ
๓) อาวุธและเครื่องอุปกรณ
๔) ที่ตั้ง
๕) การใชกําลัง
๖. การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (กลาวถึงการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินทั่วไป แผนละเอียด เชน แผนปองกันอัคคีภัย
หรือภัยใดๆ ที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางมาก ควรจะมีแนบทายเพิ่มเติมดวย)

ก. การปฏิบัติของเจาหนาที่เปนรายบุคคล
ข. การปฏิบัติของหนวยเตรียมพรอม
ค. การปฏิบัติของหนวยรักษาการณ
๗. คําแนะนําในการประสานงาน (กลาวถึงเรื่องราวตางๆ ที่จําเปนจะตองติดตอประสานงานกับหนวยทหาร หรือ
เจาหนาที่พลเรือนอื่นๆ)

ก. การจัดรวมหรือสนธิแผนนี้เขากับแผนตางๆ ของหนวยเหนือและหนวยขางเคียง
ข. เจาหนาที่ติดตอและประสานงาน
๑) เจาหนาที่พลเรือนในทองถิ่น
๒) กระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลในสวนกลาง
๓) องคการทหารตางๆ
ลงชือ่ ………………………………….
ตําแหนง ………………………………

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมแผนการรักษาความปลอดภัย
ใบแทรก……(แผนการรักษาความปลอดภัย) ประกอบอนุผนวก……(แผนการตอตานการขาวกรอง) หนวย…………..
อางถึง แผนที่……………………………………..
๑. ความมุงหมาย (กลาวถึงความมุงหมายของแผนการรักษาความปลอดภัยเอกสาร)
๒. ประเภทเอกสาร (กลาวถึงความหมายของเอกสารลับชั้นตางๆ ผูมีอํานาจในการกําหนดชั้นความลับลําดับ
ความเรงดวนในการพิทักษรักษา)

๓. มาตรการควบคุม
ก. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับเอกสาร กําหนดอํานาจหนาที่ สิทธิการเขาถึงชั้นความลับ
๑) นายทหารควบคุมรักษาความปลอดภัย(น.ควบคุม รปภ.)
๒) นายทะเบียนเอกสารลับ
๓) ผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับ
๔) เสมียนพิมพดีด
๕) พลนําสาร
ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร กลาวถึงการดําเนินการตอเอกสารลับ
๑) การจัดทํา การราง พิมพ แปล คัดลอก
๒) การประทับเครื่องหมายชั้นความลับ
๓) การแจกจาย การสงเวียนภายในหนวย
๔) การรับ การทะเบียนเอกสาร
๕) การปรับชั้นความลับ
ค. การเก็บรักษาเอกสารและวัสดุลับ กลาวถึงลักษณะของหอหรือตูเก็บเอกสารลับ หรือวัสดุลับ
๑) ลักษณะของตูหรือหองที่พึงประสงค
๒) ลักษณะกุญแจ และการเก็บรักษากุญแจ
๓) การเปดปดรหัสและการเปลี่ยนรหัส
๔. การตรวจสอบเอกสารลับ (กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารในทุกรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ป โดยเพงเล็ง
เอกสารลับที่สุด และลับมาก ตามลําดับ)

๕. การปฏิบัติเมือเกิดการละเมิด รปภ. (กลาวถึงความรับผิดชอบของบุคคลเกี่ยวกับการละเมิดความรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชา และความรับผิดชอบของเจาของเรื่องเดิมหรือผูเกี่ยวของ)
๖. การทําลายเอกสารลับในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน (กลาวถึงผูมีอํานาจใหทําลายเอกสารลับ การดําเนินการ
ทําลายและการทําหลักฐานการทําลาย)

ลงชือ่ ………………………………….
ตําแหนง ………………………………
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แบบฟอรมแผนการปองกันอัคคีภัย
ใบแทรก……(แผนการปองกันอัคคีภัย) ประกอบอนุผนวก……(แผนการตอตานการขาวกรอง) หนวย…………..
อางถึง แผนที่……………………………………………………….
๑. ความมุงหมาย (เพื่อจัดทําคําแนะนําตางๆ ใหแกเจาหนาทีททีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน
เกีย่ วกับอัคคีภยั เพือ่ ซักซอมและจะเปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคคลที่ดําเนินการเกี่ยวกับอัคคีภัย
หากเกิดเหตุการณขึ้น)

๒. ความรับผิดชอบ
ก. ผูบังคับบัญชา (เปนผูร ับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งหมด เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเจาหนาที่ของ
สํานักงานรักษาความปลอดภัย จะเปนเจาหนาที่ฝายอํานวยการในการประสานงานทางดานกรรมวิธีการปองกันอัคคีภัย
ตลอดทัง้ ในการใหคําแนะนําในการที่จะลดภัยที่เกิดจากอัคคีภัย)
ข. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองมั่นใจวา ไดจัดผูดูและการเกิดอัคคีภัย
ประจําแตละอาคารแลว และตัวเจาหนาที่เองก็ตองคอยปองกันการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนมั่นใจวาไดมอบหมายการปฏิบัติใน
กรณีทเี่ กิดเหตุการณฉุกเฉินใหแกเจาหนาที่ที่ประจําอยู ณ จุดตางๆ แลว)

ค. หนวยปองกันการเกิดอัคคีภัย เจาหนาที่ปองกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจากหนวย
แลว จะเปนผูคอยควบคุมดูแล และมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
๑) ตรวจตราพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายในระหวางการปฏิบัติตามปกติ เพื่อปองกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิด
ขึ้นได
๒) จัดทําประกาศและดํารงรักษาแผนการปฏิบัติฉุกเฉินของแตละแผนกไว
๓) ปดประกาศขอความเตือนใจ (ใหระมัดระวังอัคคีภัย) ใกลๆ กับที่ตั้งโทรศัพทของหนวย พรอมทั้ง
มีหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิง และหมายเลขที่อยูประจําอาคารตางๆ ไว
๔) ตรวจตราเครื่องดับเพลิงทั้งหมดในหนวยเพื่อการปฏิบัติไดทุกเวลา และมีการทดลองซักซอม
การใชงานเปนประจําอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๕) อธิบายใหเจาหนาที่ทั้งหมดใหประจําอยูแตละหนวยดับเพลิงไดรับความสะดวกในเรื่องสูบนํ้า
๖) ปดปาย “หามสูบบุหรี่” ในบริเวณพื้นที่อันตรายที่มีวัสดุติดไฟไดงาย
๗) ฝกอบรมเจาหนาที่ใหแตละบุคคลในหนวยงานไดคุนเคยกับสิ่งเหลานี้
ก) รูจักวิธีรายงานการเกิดอัคคีภัย
ข) รูจักชนิดตาง ๆ ของไฟที่เกิดขึ้น
ค) รูจักใชเครื่องดับเพลิงอยางถูกตอง
ง) เขาใจถึงภัยอันเกิดจากไฟชนิดตางๆ
ง. เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวย (รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุทั้งหลายที่เก็บรักษาอยูใน
อาคาร และตองมั่นใจวาสิงที่หอหุมนั้นเหมาะสมกับชนิดของวัสดุแลว เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยตองจัดใหมี
เจาหนาทีอ่ ยางนอย ๒ คน ประจําอยูในแตละชั้นของอาคาร เปนหูเปนตาคอยสอดสองดูแลพื้นที่สําคัญๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม
หรือในระหวางซอมปฏิบัติ การดับเพลิง)

(ตอขอ ๒. ง. เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวย)
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เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและตัวแทนของหนวย จะตองปฏิบัติการในระหวางเกิด
เพลิงไหมหรือซอมปฏิบัติการดับเพลิงดังตอไปนี้
๑) ตรวจแตละหองในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหแนใจวาไมมีเอกสารลับทิ้งอยูบนโตะหรืออยูในภาชนะ
สําหรับทิ้งเอกสาร
๒) แนใจวาไดใสกุญแจตูเอกสารลับแลว
๓) การขนยายเอกสารลับอยูในลักษณะปลอดภัยถูกตอง
จ. เจาหนาที่แตละคนที่ไดรับมอบหมายใหประจําตามจุดดับเพลิงตางๆ (ตองมั่นใจวารูจักวิธีใชอุปกรณ
ดับเพลิงไหมและไมมีหนาที่อยางอื่นๆ ซํ้าซอนในเวลาเดียวกัน)

ฉ. เจาหนาที่แตละคนของหนวยในแตละแผนก (มีความรับผิดชอบวัสดุลับในพื้นที่ของตนในกรณีที่เกิด
เพลิงไหมและจะตองมั่นใจวาวัสดุนั้นๆ อยูในสิ่งที่หอหุมที่มีความปลอดภัยกอนที่จะนําออกไปจากตัวอาคาร)

๓. การรายงานเมื่อเกิดอัคคีภัย เมื่อพบวาเกิดเพลิงไหม ใหรองตะโกนเรียกคนอื่นๆ วา “ไฟไหม” และใช
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม พรอมกับรีบโทรศัพทไปยังหนวยดับเพลิงที่ใกลที่สุด โดยแจงใหทราบเรื่องตางๆ
ดังตอไปนี้
ก. ชื่อตําแหนง และสังกัดของผูแจง
ข. ชนิดของการเกิดเพลิงไหม ถาทราบ
ค. ชื่อสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม ถาทราบ
ง. เรื่องอื่นๆ เทาที่หนวยดับเพลิงตองการทราบ
๔. วิธีปฏิบัติและการปฏิบัติของเจาหนาที่โดยรายละเอียดในการดับเพลิง ในระหวางเกิดเพลิงไหม
หนวยปองกันอัคคีภัยประจําอาคารตองดําเนินการอยางเต็มที่จนกวาหนวยดับเพลิงจะมาถึง เจาหนาที่ทั้งหมดที่ได
รับมอบหมายใหประจําอยูตามจุดตางๆ เมื่อไดยินสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหปฏิบัติ ดังนี้
ก. ทดสอบเครื่องดับเพลิง
ข. มั่นใจวาไดปดประตูหนาตางทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบแลวและตัดสวิตชไฟฟาของอุปกรณตางๆ
หมดแลว
หลังจากนั้นเจาหนาที่ทุกคน นอกจากเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหประจําอยูตามจุดตางๆ จะเริ่ม
ทะยอยออกจากอาคาร โดยใชบันไดฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉิน หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด ในระวางทะยอยกันออกนั้น
หามวิ่งและใหทุกคนชวยบุคคลที่เกิดความตกใจกลัว และพยายามควบคุมความตกใจกลัว
๕. การมอบหมายงานดานอัคคีภัย
ก. ชื่อของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูปองกันการเกิดเพลิงไหมจะตองปดไวที่หนวยวางแผนปองกัน
อัคคีภัยอยู
ข. ชื่อของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบตามจุดเพลิงไหมตางๆ ตองปดไว ณ แตละจุด
และที่ใกลเคียงเครื่องดับเพลิงดวย
(ตอขอ ๖. การบรรยายสรุปใหพนักงานที่เขาใหมไดทราบ)
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๖. การบรรยายสรุปใหพนักงานที่เขาใหมไดทราบ (ควรสรุปเรื่องสําคัญๆ ของการวางแผนและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัยใหพนักงานที่เขาใหมไดทราบโดยทั่วกัน)

๗. แผนผังเสนทางสําหรับเห็นบุคคลและการเคลื่อนยายวัสดุออกจากตัวอาคารไปยังที่ปลอดภัย (จะปด
ไวใกลกบั เครื่องอุปกรณในการดับเพลิงของแตละชั้น และทุกคนที่ไดรับมอบหมายจะตองอานและทําความเขาใจแผนผัง
โดยแจมแจง)

ลงชือ่ ………………………………….
ตําแหนง ………………………………

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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