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แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอัคคีภัย 
 ของจังหวัดเชียงราย ประจ าปี พ.ศ. 2557 

----------------------- 
1. สถานการณ์ทั่วไป  
 อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีสภาพพ้ืนที่/
ลักษณะสังคมที่เอ้ือต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น มีสภาพสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเมือง/มีชุมชนแออัดจ านวนมาก
และกระจายตัวอยู่เกือบทั่วทุกพ้ืนที่ในจังหวัด/มีนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งการเกิด
อัคคีภัยแต่ละครั้งเผาพลาญทรัพย์สินวอดวายไปภายในเวลาชั่วนาที สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนจ านวนมาก สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจาก ความประมาทและขาดความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน และอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อ
การเกิดอัคคีภัย  
 ปัจจุบัน สถานการณ์อัคคีภัยในจังหวัดเชียงราย นับวันจะเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส าคัญมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากขณะนี้จังหวัดอยู่ในห้วงเวลาในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การค้า และการลงทุน ฯลฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดอัคคีภัยเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยจังหวัดเชียงราย 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอัคคีภัยที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนแออัด อาคารสูง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ปั้มน้ ามัน 
ปั้มแก๊ส คลังน้ ามัน โรงมหรสพ ศูนย์การค้า รวมทั้งสิ้น 1,032 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 18 อ าเภอ 116 ต าบล 
981 หมู่บ้าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหาก
เกิดอัคคีภัยขึ้นก็สามารถลดความสูญเสียให้น้อยลงและสามารถระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงราย 
จึงจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของจังหวัดเชียงราย ประจ าปี พ.ศ. 2557 ขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก
อัคคีภัยให้มีน้อยท่ีสุด 
 2.2 เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย 
ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

3. องค์กรปฏิบัติ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ
การอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน รวมทั้ง ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  องค์กรระดับรอง 
ประกอบด้วย   
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  3.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  มีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการอ าเภอ 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.4 กรณีจังหวัดชลบุรี: กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา มีนายกเมืองพัทยา 
เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองพัทยา และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เมืองพัทยา มีโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในบทที่ 4 ข้อ 4.3.3 ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2553-2557 ดังนี้ 
 1) โครงสร้างของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา ประกอบด้วย 6 ฝ่าย  
  -  ฝ่ายอ านวยการ 
  -  ฝ่ายแผนและโครงการ   
  -  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
  -  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ   
  -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  -  ฝ่ายสื่อสาร   
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แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดเชียงราย 

 
 2) ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้ 
  -  ฝ่ายอ านวยการ  ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล ให้การป้องกันและบรรเทาภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   -  ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่วางแผน พัฒนาแผน ติดตามประเมินผลงานฝึกซ้อมแผนฯ 
งานด้านฝึกอบรมต่างๆ และงานจัดท าโครงการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาภัยการตรวจตรา  
  -  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ท าหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นวางระบบการเตือนภัย วางมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย การอพยพ และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา  
   -  ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี
ผู้ประสบภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่
ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
  -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ภัย การแถลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันภัย ความเสียหาย  ความช่วยเหลือ และข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชน
และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้ง การรณรงค์ป้องกันภัย 
  -  ฝ่ายสื่อสาร ท าหน้าที่ วางระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
 
 
 
 

 
ฝ่าย 

อ านวยการ 
 

 
ฝ่าย 

ฟื้นฟูบูรณะ 
 

 
ฝ่าย 

ประชาสัมพันธ์ 
 

 
ฝ่าย 

สื่อสาร 
 

 
ฝ่าย 

แผนและ
โครงการ 

 

 
ฝ่าย 

ป้องกัน 
และปฏิบัติการ 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดเชียงราย 
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 3) การบรรจุก าลัง 
  - กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหลักและเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาสาสมัครในจังหวัด 
  -  กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอเป็นหลักและเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของ  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาสาสมัครในอ าเภอ 
  -  กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นหลัก และเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภายในเทศบาลภาคเอกชน และอาสาสมัคร 
  -  กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาเป็นหลัก และเสริมก าลังด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เมืองพัทยาภาคเอกชน และอาสาสมัคร 
  -  กรณีของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้ก าลัง
เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลักและเสริมก าลังด้วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภาคเอกชน และอาสาสมัคร 

4. นิยามศัพท ์
 4.1 อัคคีภัย  หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลาม 
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง     
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนก็จะมากยิ่งข้ึน 
 4.2 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ในพ้ืนที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 4.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หมายถึง  
  (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (5) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (6) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 4.4 อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
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5. ความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-
2557 แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
   

ระดับความรุนแรง
ของสาธารณภัย 

ลักษณะภัยและ          
ความรุนแรง 

การจัดการสาธารณภัย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด เข้าควบคุม
สถานการณ ์

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้อ านวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้       
ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ ์

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์
อัคคีภัย ดังนี้  
 6.1 ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 6.1.1 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด 
   1) เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น (ขนาดกลาง) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจังหวัด เชียงราย เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลาง
ในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและองค์กร 
สาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  
   ทั้งนี้ ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง) เช่น ณ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หรือศาลากลางจังหวัด 
    2)  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่าย (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2)     
 
 
 
 
 
  
 
 



๖ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ  :  1.  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจสามารถปรับรูปแบบโครงสร้าง หน้าที่ฝ่าย และงานต่างๆ ได้ตามสภาพ  
      พื้นที่และสถานการณ์สาธารณภัย 
    2.  ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อต าแหน่งตามค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ    
 

   
แผนภูมิท่ี 2 :  โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด 
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) 
 

 
 
 

ส่วนสนับสนุน 

- จว.ใกล้เคียง 
- มูลนิธแิละองค์กร 

เอกชน 
- ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 
- หน่วยงานอ่ืน 

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที ่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ฯลฯ 

ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ สนง.ปภ.จ.ชร. 
- งานธุรการ  
- งานข่าวกรอง วิเคราะห ์
  ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
- งานจัดก าลังสนับสนุน 
- งานศูนย์สั่งการ 
- งานประสานการตรวจเยีย่ม 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานประสานการชว่ยเหลือ 
- งานการเงินและบัญช ี

ฯลฯ 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองจังหวัด 
-  งานปฏิบัตกิารค้นหาและกู้ภยั 
 -  งานอพยพผูป้ระสบภยั  
 -  งานรักษาพยาบาลและ    

  การแพทย์ฉกุเฉิน  
 -  งานบริหารจัดการผู้เสยีชีวิต 
 -  งานส่งก าลังบ ารุง 
-  งานการผจญเพลิง 

           ฯลฯ 
 

ฝ่ายเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สนง.ปภ.จ.ชร. 
- งานติดตามและประเมิน  
  สถานการณ ์
- งานเฝ้าระวังและ 
  แจ้งเตือนภัย 

ฯลฯ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ผู้รับผิดชอบ  
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานตอบโตก้ารขา่ว 
- งานแถลงข่าว 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายรับบริจาค 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด 
- งานตั้งศูนย์รับ    
  บริจาค 
- งานจัดสรรเงินและ  
  สิ่งของบริจาค  
- งานจัดท าบัญช ี
  รับ-จ่ายสิ่งของ 
  บริจาค 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
ผู้รับผิดชอบ สนง.โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด 
-  งานประเมินความเสยีหาย 
   และความต้องการ 
-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  งานจดัหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
-  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
   และเส้นทางคมนาคม 
-  งานรื้อถอนซากปรักหกัพัง  
-  งานฟืน้ฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ผู้รับผิดชอบ 
ต ารวจภธูรจังหวัด 
- งานป้องกันการ 
  โจรกรรม 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย 
- งานการจราจร 

ฯลฯ 

ฝ่ายสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ  
ที่ท าการปกครอง
จังหวัด 
- วางระบบสื่อสาร 
- วางระบบสารสนเทศ 

ฯลฯ 
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 6.1.2 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์   
   1) จัดเจ้าหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบอาคาร ชุมชนแออัด ปั้มน้ ามัน ปั้มแก๊ส คลังน้ ามัน โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ ฯลฯ ที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย แล้วรวบรวมจัดท า
เป็นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการป้องกันอัคคีภัยต่อไป 
   2) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย มีการตรวจตราโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งในบริเวณท่ีมีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายมีการฝึกอบรม 
มีการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลและสถานที่ที่มีผู้คนจ านวนมากมารวมตัวกัน เช่น เทศกาลปีใหม่  
วันลอยกระทง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
   3) จัดระบบการรับแจ้งเหตุอัคคีภัย ให้เป็นหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทุกระดับในการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์/สายด่วนของหน่วยงานที่ใช้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย  
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
   หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
   หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเชียงราย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จังหวัดเชียงราย 
 6.1.3 การแจ้งเตือนภัย 
   1) ผู้ประสบเหตุ หรือ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบเหตุแจ้ งหรือรายงาน              
ไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นๆ ทางหมายเลขโทรศัพท์   
0-5317-7318-23 ทางวิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ 162.125 MHZ นามเรียกขาน นางนวล พร้อมทั้ง 
รายงานผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
   2) ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ และประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน
บริเวณสถานที่เกิดเหตุการณ์หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอพยพ
ออกจากพ้ืนที่ในกรณีที่จ าเป็น 
   หน่วยงานหลัก  ได้แก่  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
   หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย 
 6.1.4 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556    
  หน่วยงานหลัก ได้แก่  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงราย 

 6.2 การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  
  6.2.1 กรณีเกิดอัคคีภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1) : อ าเภอ (ผู้อ านวยการอ าเภอ/
นายอ าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล /เมืองพัทยา (ผู้อ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก 
อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้โดยล าพังตามขีด
ความสามารถ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 



๘ 
 

   1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/
เมืองพัทยา/อ าเภอ แล้วแต่กรณี รับผิดชอบในการบริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ มีผู้อ านวยการท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/
นายอ าเภอ) เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์  
   2) ให้รายงานและสรุปสถานการณ์อัคคีภัยไปยังผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
 6.2.2 กรณีเกิดอัคคีภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2) : เกินขีดความสามารถของอ าเภอ 
(ผู้อ านวยการอ าเภอ/นายอ าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา (ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหาร
จัดการระงับภัยได้โดยล าพัง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) เมื่ออัคคีภัยมีความรุนแรงขยายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ าเภอ ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มี
อยู่ในพ้ืนที่แล้ว เกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
โดยล าพัง หรือโดยเร็วให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการจั งหวัด เพ่ือพิจารณาเข้า
ควบคุมสถานการณ ์ 
   2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เข้าควบคุม
สถานการณ/์บัญชาการเหตุการณ์  
   3) เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการ ดังนี้ 
     3.1) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล  
ในการควบคุมสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้น และประสานงานกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กรณีจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ 3 - 4
    3.2) หน่วยงานหลักประจ าฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายแจ้งเตือน
ภัย เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ฝ่ายอ านวยการทราบและให้ฝ่ายอ านวยการสรุป
และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการต่อไป 
     3.3) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้ง           
ความต้องการรับการสนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ  
 6.2.3 การควบคุมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยยึด
ความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรักษาทรัพย์สินตามล าดับ และมุ่งระงับอัคคีภัย 
ที่เกิดขึ้นให้ยุติโดยเร็ว 
   2) ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดอัคคีภัย 
   3) กรณีจ าเป็นต้องอพยพประชาชนให้ด าเนินการตามแผนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
   4) จัดระเบียบจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณท่ีเกิดเหตุและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 
 



๙ 
 

   5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับ
ผลกระทบทราบถึงการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ เพ่ือลดความสับสนและ               
สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการให้ข่าวต่อสื่อมวลชน ให้ก าหนดบุคคลที่จะให้ข่าวต่อสื่อมวลชน
เพียงบุคคลเดียว เพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลือต่างๆ  
   6) ให้การรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุและน าส่ง
โรงพยาบาลหากจ าเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
 6.2.4 การปฏิบัติการผจญเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ 
   1) หลักการพื้นฐานของการดับเพลิง 
    1.1) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็นอันดับแรกสุด 
     -  ทีมที่มาถึงแรกสุด ต้องท าการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้และ
อาคารรอบๆ ก่อน 
     -  ทีมท่ีมาถึงแรกสุด ต้องขอก าลังเสริมด่วนที่สุดในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ก าลัง
เสริมในการค้นหา 
    1.2) การดับเพลิงต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคาร
ข้างเคียง 
     -  ทีมที่มาถึงแรกสุด ต้องเข้าไปปฏิบัติงานตรงบริเวณที่มีอันตรายจากเพลิงลุกลาม
มากที่สุดก่อน 
     -  ทีมท่ีมาทีหลัง จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานตรงบริเวณท่ีหัวฉีดน้ าไม่เพียงพอ 
    1.3) ทีมที่มาถึงแรกสุด ให้รีบก าหนดต าแหน่งของแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้จุดที่เพลิงไหม้                
โดยให้เลือกต าแหน่งที่ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของทีมที่มาทีหลัง 
    1.4) ตามหลักแล้ว ให้จัดวางต าแหน่งหัวฉีดที่ด้านหลัง ด้านข้าง ชั้นสองและชั้นหนึ่ง
ตามล าดับ เสร็จแล้วจึงค่อยเข้าไปในอาคาร 
    1.5) จุดที่ใช้สกัดกั้นไม่ให้เพลิงลุกลาม ได้แก่ ก าแพงด้านใน ห้องใต้หลังคา ทางเดิน           
ในอาคาร และปากบันไดให้ใช้วิธีท าลายสิ่งกีดขวางร่วมด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการฉีดน้ า 
   2) วิธีปฏิบัติงานดับเพลิง 
    2.1) การรวบรวมข้อมูล ต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลที่รวบรวมได้ในระยะเริ่มแรก 
ได้แก่ 
     2.1.1) สภาพของอาคาร เช่น โครงสร้างภายในอาคาร การใช้งานอาคารการเก็บ
สิ่งของภายในอาคาร สภาพการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ (ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ) ต าแหน่งการเชื่อมต่อ
ช่องแนวดิ่ง (ท่อ ภายในท่อ บันไดเลื่อน ฯลฯ) เป็นต้น 
     2.1.2) สภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น จุดที่เกิดเพลิงไหม้ ขอบเขตการลุกลามของ
เพลิงไหม้ การกระจายตัวของควัน สภาพการท างานของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Alarm , Automatic 
Sprinkler ฯลฯ) สภาพการหนีออกมาไม่ทันของผู้ประสบภัย เป็นต้น 
     2.1.3) อันตรายต่อชีวิตของผู้ประสบภัย เช่น ข้อมูลจากผู้ประสบภัยที่หนีออกมาได้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่หนีออกมาไม่ทัน (จ านวนคน ต าแหน่งในอาคารที่ติดอยู่ ฯลฯ) 
     2.1.4) สภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงของอาคาร  
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    2.2) การก าหนดเส้นทางเข้าไปในอาคาร 
     2.2.1) การเข้าไปในตัวอาคาร ให้ตรวจสอบต าแหน่งของบันไดภายในอาคาร บันได
หนีไฟ ลิฟต์ส าหรับกรณีฉุกเฉิน ก่อนก าหนดเส้นทางเข้าไปในตัวอาคาร 
     2.2.2) การเข้าไปยังห้องท่ีเกิดเพลิงไหม้ ให้พยายามด าเนินการไม่ให้ควันจากห้องที่
เกิดเพลิงไหม้เข้าไปทางเดิน บันได  หรือชั้นบนของอาคาร โดยอาจท าการปิดประตูทางเข้าออกที่ห้องบันได 
หรือรอบๆ ทางเดินในชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ และฉีดน้ าเป็นสเปรย์ให้ทั่วบริเวณทางเข้าห้องที่เกิดเพลิงไหม้ หรือ
ทางเดินใกล้กับห้องที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้าไปที่ห้องบันได 
     2.2.3) ข้อควรระวังในการเข้าไปในตัวอาคาร 
       -  ไม่ใช้ลิฟต์ที่ใช้ตามปกติในอาคารที่ก าลังเกิดเพลิงไหม้ 
       -  ตรวจสอบสภาพเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆ อีกครั้ง 
       -  น าเอาหัวฉีด โคมไฟส่องทาง เครื่องมือท าลายสิ่งกีดขวางติดตัวไปด้วย 
       -  หากเป็นไปได้ให้เข้าไปในตัวอาคารจากด้านท่ีอากาศถูกดูดเข้าไป 
       -  การเข้าไปในส่วนที่มีควันหนาทึบให้เข้าไปเป็นทีมจ านวน 3 คนต่อ 1 ทีม 
โดยใช้เชือกนิรภัยคุ้มกันเพื่อช่วยให้ทราบเส้นทางออกจากอาคารในภายหลัง 
    2.3) การท าลายสิ่งกีดขวาง 
     2.3.1) การท าลายสิ่งกีดขวาง จะต้องได้รับค าสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วเท่านั้น 
     2.3.2) ข้อควรระวังในการท าลายสิ่งกีดขวาง 
       -  ตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณรอบข้างและข้างใต้ต าแหน่งปัจจุบัน 
       -  รักษาต าแหน่งและสภาพของการฉีดน้ า 
       - ต้องไม่ท าลายสิ่งกีดขวางจากด้านตรงหน้า เนื่องจากควันไฟอาจะย้อนกลับมาได้ 
    2.4) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
     2.4.1) ขอบเขตในการค้นหา 
       -  หัวหน้าทีมเป็นผู้ก าหนดขอบเขตในการค้นหา 
       -  ค้นหาโดยพยายามหลีกเลี่ยงการค้นหาในพ้ืนที่เดิมซ้ ากันหลายครั้ง ซึ่งอาจ
ท าการติดเครื่องหมายบนประตูในห้อง / บริเวณท่ีท าการค้นหาแล้ว เป็นต้น 
     2.4.2) สถานที่ส าคัญที่ควรค้นหาผู้ประสบภัย 
       -  ค้นหาในสถานที่ที่ได้รับข้อมูลเป็นอันดับแรก 
       -  เน้นการค้นหาในบริเวณขอบหน้าต่าง สุดทางเดิน ลิฟต์ ทางเข้าออกห้อง
บันได ห้องน้ า ซอกหรือมุมของห้อง 
       -  ให้ความส าคัญและต้องตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประสบภัยทุกครั้ง 
แม้ว่าจะมีข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนก็ตาม 
       -  ชั้นของอาคารที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลืออยู่  ไม่จ าเป็นต้องเป็น              
ชั้นด้านบนของจุดที่เกิดเพลิงไหม้เสมอไป ให้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประสบภัยให้มากที่สุด เพ่ือให้ทราบ
ว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ท่ีชั้นใดบ้าง 
     2.4.3) การค้นหาห้องที่เกิดเพลิงไหม้ 
       ค้นหาโดยแบ่งเป็นทีม จ านวน 3 คน ต่อ 1 ทีม ใช้โคมไฟส่องทางและเชือก
นิรภัยให้เป็นประโยชน์ โดยการฉีดน้ าคุ้มกัน 
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    2.5) การค้นหาจุดที่เกิดเพลิงไหม้ 
     2.5.1)  ให้ความส าคัญกับบริเวณชั้นล่างสุด ซึ่งมีควันโอบล้อมในการค้นหาที่เกิด
เพลิงไหม ้
     2.5.2)  ตรวจสอบก้านท่อ ช่องภายในท่อ หรือหลังเพดาน ฯลฯ และตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลิทศทางการไหลเวียนของควัน จากนั้นค้นหาจุดที่เกิดเพลิงไหม้ในทิศทางที่สวนกับการ
ไหลของควัน 
     2.5.3)  กรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ภายในท่อให้ตรวจสอบระบบท่อทั้งหมด 
     2.5.4)  สัมผัสพื้น ก าแพง ท่อ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบระดับอุณหภูมิ 
     2.5.5)  กรณีท่ีเข้ามาในตัวอาคาร ให้ใช้พิมพ์เขียวหรือแผนผังของอาคารฯลฯ ในการ
ท าความเข้าใจโครงสร้างภายในตัวอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ 
     2.5.6)  หากควันไม่มีความร้อน แปลว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้ยังอยู่อีกไกล 
    2.6) การควบคุมเพลิงท่ีก าลังโหมไหม้ 
     2.6.1) เพลิงไหม้ที่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ เช่น ในแมนชั่น อพาร์ทเมนต์ ให้ฉีดน้ าจาก
ด้านที่อากาศถูกดูดเข้าไป 
     2.6.2) เพลิงไหม้ภายในห้องโถง ให้ฉีดน้ าโดยใช้หัวฉีดที่มีเส้นศูนย์กลางขนาดใหญ่
ฉีดตรงไปยังเป้าหมาย 
     2.6.3) ข้อควรระวังในการควบคุมเพลิงที่ก าลังโหมไหม้ 
       -  ในการจัดวางต าแหน่งหัวฉีด ให้พยายามใช้ปากทางเข้าพิเศษส าหรับทีม
ดับเพลิงให้เป็นประโยชน์ 
       -  พยายามน าหัวฉีดเข้าใกล้เปลวไฟมากที่สุด เพ่ือให้สามารถฉีดน้ าไปยังวัตถุ
ที่ก าลังไหม้ไฟอยู่โดยตรง 
       - ขณะเริ่มฉีดน้ า อาจมีการพุ่งย้อนกลับของควันไฟบริเวณปากทางเข้า หรือ
ปากทางระบายควันได้ จึงควรก้มร่างกายให้ต่ าเข้าไว้ และพยายามป้องกันร่างกายจากสิ่งที่อาจร่วงลงมา 
       -  การฉีดน้ าจากบันได เช่น บันไดพาด สิ่งกีดขวางต่างๆ จะท าให้การฉีดน้ า
ได้ผลต่ าให้ใช้วิธีฉีดใส่เพดาน เพื่อให้สะท้อนกลับลงมาแทน 
    2.7) การจัดวางหัวฉีดส าหรับเฝ้าระวัง 
     2.7.1) การจัดวางต าแหน่งของหัวฉีดส าหรับเฝ้าระวัง 
       -  รีบตรวจสอบสถานที่ที่อาจจะเป็นเส้นทางของการลุกลามของเพลิงและ 
จัดวางหัวฉีด 
       -  ก่อนอื่น ให้จัดวางหัวฉีดส าหรับเฝ้าระวังที่ชั้นบนและบริเวณซ้ายขวาที่ตรง
กับจุดเกิดเพลิงไหม ้
       -  ไม่เข้าไปยังพ้ืนที่ชั้นบนตรงที่จุดเกิดเพลิงไหม้เพียงล าพัง ให้ตรวจสอบ
เส้นทางถอยกลับและความปลอดภัยด้วย 
     2.7.2)  สถานที่ส าคัญที่ควรจัดวางหัวฉีดส าหรับเฝ้าระวัง 
       -  บันไดและระบบเชื่อมต่อด้วยช่องแนวดิ่ง ส่วนที่เชื่อมทะลุพ้ืนอาคาร เช่น 
ส่วนของอาคารที่ทะลุผ่านหลายชั้น ระบบท่อ และท่อต่างๆ 
       -  ระบบที่เชื่อมต่อกันด้วยช่องแนวนอน ส่วนที่เชื่อมทะลุเขตกันไฟต่างๆ เช่น 
ประตูกันไฟ ชัตเตอร์ ท่อ และผนังก าแพง หรือ ส่วนที่อยู่ด้านหลังเพดาน ฯลฯ 
       -  ส่วนภายนอกอาคาร บริเวณหน้าคาน ระเบียง หรือนอกชานชั้นบน ฯลฯ 
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    2.8) การป้องกันความเสียหายจากการฉีดน้ า 
     2.8.1)  สถานที่ส าคัญที่ต้องป้องกันความเสียหายจากการฉีดน้ า 
       -  ชั้นล่างที่ตรงกับจุดที่เกิดเพลิงไหม้ 
       -  ต าแหน่งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหม้อแปลงไฟ ฯลฯ 
       -  ห้องใต้ดิน หรือแกนของลิฟต์ 
       -  หลักจากสกัดกั้นการลุกลามของเพลิงไหม้ได้ หากจ าเป็นให้ระบายน้ าที่ฉีด
ใส่ห้องท่ีเกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว 
     2.8.2)  ข้อควรระวัง 
       -  ในกรณีที่มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหม้อแปลงไฟ ฯลฯ ให้ด าเนินการป้องกัน
ความเสียหายจากการฉีดน้ าขนานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานดับเพลิง 
       -  ในการก าจัดไฟที่ยังตกค้างอยู่ ให้ขนย้ายผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ ออกมานอก
ชานหรือนอกตัวอาคาร 
           - แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันความเสียหายจากการฉีดน้ าให้
หัวหน้าทีมทราบอย่างต่อเนื่อง 
 6.2.5 การอพยพ 
   กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ซึ่งเกิดอัคคีภัย ให้ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพ้ืนที่นั้น
ออกไปเฉพาะเท่าที่จ าเป็น โดยให้อ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัย ให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการ
ของผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้ 
    1) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน   
    2) จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วย ทุพลภาพ 
คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553-2557 
    3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่
อันตรายให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พร้อมทั้งให้พึงระมัดระวังมิให้เกิ ดผลเสียหาย
ทางด้านจิตวิทยามวลชนและผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วย 
    4) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอ านวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่อพยพ อาจขอก าลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรืออาสาสมัครอื่นๆ 
    5) จัดให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
    6) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
    7) จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีอพยพ 
   8) อ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ เช่น อ านวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็น การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
จัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
    9) ป้องกนั เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัย  
   10) แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยให้ผู้อพยพทราบ เป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
   11) การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัยให้รีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
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   หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
   หน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่  จั งหวัดทหารบกเชียงราย กองพันทหารราบที่  ๓  
กรมทหารราบที่ ๑๗ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ กองร้อย ตชด. ๓๒๗ หน่วย นพค. ๓๕ 
 6.2.6  การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
    1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ   
    2) สรุปสถานการณ์อัคคีภัยรายงานผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ทราบ 
ทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าอัคคีภัยจะยุติ  
    3)  รายงานและสรุปสถานการณ์อัคคีภัยไปยังผู้อ านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
   หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอแห่งพ้ืนที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
 6.2.7  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อัคคีภัยผ่านสื่อต่างๆ  ให้ หน่วยงานทุกภาคส่วน 
สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนและ  
ตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย 
    หน่วยงานหลัก ได้แก่  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ที่ว่าการอ าเภอแห่งพ้ืนที่  
  6.2.8 การรับบริจาค  
   กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ ด าเนินการดังนี้  
    1) จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดสถานที่เก็บ
รักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค  
    2) จัดท าบัญชีการรับ-แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับ
และใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค  
    3) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการจังหวัดทราบ 
   หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
  6.2.9 กรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ (ความรุนแรงระดับ 3) : เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
มีพ้ืนที่เสียหายเป็นบริเวณกว้าง เกินขีดความสามารถของจังหวัด (ผู้อ านวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก าลังสนับสนุนระดมสรรพก าลัง 
ทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/บรรเทาภัย  
   1) เมื่อเกิดอัคคีภัยที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางหรืออัคคีภัยที่จ าเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ ซึ่งอาจขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ จังหวัดวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัยจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วพบว่า 
เกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพังหรือโดยเร็วให้ผู้อ านวยการ
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ร้องขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว 
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   2) ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เป็นองค์กร
รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ความ
รุนแรงระดับ 3 เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอ านาจสั่งการและบังคับบัญชา โดยให้ผู้อ านวยการกลาง (อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการของผู้บัญชาการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 6.2.10 การประกาศยุติภัย         
   เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดประกาศยุติ
สถานการณ์สาธารณภัยแล้วรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ พร้อมทั้ง 
ยกเลิกศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด แล้วส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานปกติต่อไป  
 6.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย   
  6.3.1 การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1) ให้อ าเภอ และท้องถิ่น ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้ง จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน และออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
    2) ติดตาม ฟ้ืนฟู รักษาผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุ
อันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้ให้สามารถกลับมาด ารงชีวิตได้ 
    3) จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวร และชั่วคราวและประสานความช่วยเหลือจากหน่วย
ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง 
   4) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    5) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ 
    หน่วยงานหลัก ได้แก่  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ส านักงานคลังจังหวัด
เชียงราย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย โรงพยาบาลทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
  6.3.2 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น 
   1) จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอ าเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย  การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว   
    2) ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพ่ือพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการส ารวจส ารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
รายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
    3)  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการ
จังหวัด ผู้อ านวยการกลาง และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบตามล าดับ 
    หน่วยงานหลัก ได้แก่  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงราย  
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  อ าเภอแห่งพ้ืนที่   
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 6.3.3 การฟื้นฟูบูรณะ 
   1) ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้                     
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
   หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย     
    หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย 
    2) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1) จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยที่ประสบภัย  รวมทั้ง เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ 
ช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
     2.2) จัดโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย 
     2.3) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ      
     หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย   
     หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
   3) การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1) ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึง
ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
     3.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยปรับ
สภาพภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยเหนือขึ้นไป 
    3.3) กรณีบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่
ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้ง บริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งถือเป็น 
“เขตเพลิงไหม้” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการดังนี้ 
                     -  ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องห้าม  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
     -  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ 
     -  พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม  และ 
การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็น พร้อมด้วยแผนที่สังเขป  
แสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ เพ่ือให้
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต่อไป 
     หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
      หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อ าเภอแห่งพ้ืนที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 เชียงราย 
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   4) การจัดการศพผู้เสียชีวิต ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
    4.2) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ            
ในกรณีภัยพิบัติร้ายแรงระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง    
    4.3) การเคลื่อนย้ายศพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
ควบคุมการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    หน่วยงานหลัก ได้แก่ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย   
     หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย 
 6.3.4 การส่งมอบภารกิจภายหลังอัคคีภัยยุติแล้ว 
    1) เมื่อภัยได้ยุติหรือสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ยกเลิกศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
และพิจารณาส่งมอบภารกิจต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือการด าเนินการช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย จะประสานการส่งมอบต่อไป  
   2) จัดท าบัญชีการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะยาวให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก่อนส่งมอบภารกิจให้ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านก่อนการส่งมอบ
ภารกิจด้วย 
 7. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
  7.1 จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ปกติ  
โดยเร็ว ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 7.2 ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก 
  1) หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่   
    -  ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย (บ.ทีโอที จ ากัด มหาชน) 
         โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๔๔๑๗-๑๙ 
        โทรสารหมายเลข  ๐-๕๓๗๗-๔๔๒๑ 
    -  ส านักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงราย  
         โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๑-๖๗๓๘ 
        โทรสารหมายเลข  ๐-๕๓๗๑-๐๗๓๗ 
  2) หน่วยงานสนับสนุน ได้ แก่  จั งหวัดทหารบกเชี ยงราย กองพันทหารราบที่  ๓  
กรมทหารราบที่ ๑๗ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ กองร้อย ตชด. ๓๒๗ หน่วย นพค. ๓๕ ที่ท าการ
ไปรษณีย์เชียงราย 
 7.3 คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ความถี่หลัก 162.125 นามเรียกขาน  นางนวล 
  ความถี่รอง  161.475 นามเรียกขาน  ปภ.เชียงราย 

รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3 

 



๑๗ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 
 

หน่วยทหารในพื้นที่ 
จังหวัดทหารบกเชียงรายโทรศัพท์ 0-

5371-1202 
โทรสาร 0-5371-1202 

สป.มท.-ความถี่วิทยุ 150.400 MHz 
 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์

ศูนย์นเรนทรเชียงราย 
โทรศัพท ์0-5371-3000 
โทรสาร 0-5371-3044 

สป.มท.-ความถี่วิทย ุ155.375MHz 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพะเยา 

โทรศัพท ์0-5444-9644 
โทรสาร 0-5444-9644  

สป.มท. 26605 
ความถี่วิทยุ ............. MHz 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เขต 15 เชียงราย 

โทรศัพท์ 0-5360-2758 
โทรสาร 0-5360-2754     
สป.มท.-สายด่วน 1784  
ความถี่วิทยุ 150.075 MHz  

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย 
โทรศัพท์ 0-5317-7318-23 
โทรสาร 0-5317-7318-23     

สป.มท. 26177 
ความถี่วิทยุ 161.475 MHz 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

(จ านวน  18  แห่ง) 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

(จ านวน  71  แห่ง) 
 
 กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร 
(จ านวน 1 แห่ง) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
(จ านวน 1 แห่ง) 

 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
(จ านวน 71 แห่ง) 

 

องค์กรภาคเอกชน  
สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท/์โทรสาร 0-5371-2218     

ความถี่วิทยุ 156.700 MHz 
สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศล 
โทรศัพท/์โทรสาร 0-5371-3669     

ความถี่วิทยุ 245.825 MHz 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท ์0-5371-1399 
โทรสาร 0-5374-4284     

สป.มท.-ความถี่วิทยุ 163.500MHz  
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 โทรศัพท์ 0-2637-3000 
 โทรสาร 0-26373000  

 สป.มท.55050-58 สายด่วน 1784 

 ความถี่วิทยุ .........  MHz , ....... 
MHz  

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเชียงราย 

โทรศัพท ์0-5371-1655 
โทรสาร 0-5371-3007-8     

สป.มท.-ความถี่วิทยุ 140.625MHz  
 



๑๘ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
0-53177-318-23 0-53177-318-23 161.475 ปภ.เชียงราย 

2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยอ าเภอ จ านวน 18 แห่ง  
ประกอบด้วย 
2.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเมืองเชียงราย 
2.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเทิง 
2.3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอแม่สาย 
2.4 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเชียงแสน 
2.5 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเชียงของ 
2.6 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอป่าแดด 
2.7 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอแม่จัน 
2.8 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเวียงชัย 
2.9 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอพาน 
2.10 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอแม่สรวย 
2.11 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเวียงป่าเป้า 
2.12 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเวียงแก่น 
2.13 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอพญาเม็งราย 
2.14 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอขุนตาล 
2.15 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 

0-5371-8654 
 

0-5379-5345 
 

0-5373-3224 
 

0-5377-7110 
 

0-5379-1870 
 

0-5376-1039 
 

0-5377-2438 
 

0-5376-9224 
 

0-5372-1495 
 

0-5378-6125 
 

0-5378-1510 
 

0-5360-8222 
 

0-5379-9110 
 

0-5379-7666 
 

0-5376-7037-8 
 

 
 
 

0-5371-8654 
 

0-5379-5345 
 

0-5373-3419 
 

0-5377-7110 
 

0-5379-1351 
 

0-5376-1039 
 

0-5377-2438 
 

0-5376-9224 
 

0-5372-2480 
 

0-5378-6125 
 

0-5378-1374 
 

0-5360-8222 
 

0-5379-9005 
 

0-5379-7666 
 

0-5376-7037-8 

 
 
 

155.050 
 

155.700 
 

155.650 
 

155.450 
 

155.600 
 

155.650 
 

155.900 
 

155.100 
 

157.700 
 

156.250 
 

155.200 
 

156.250 
 

156.200 
 

155.950 
 

155.530 

 
 
 

แก้วฟ้า 
 

ราชสีห ์
 

สิงห์ 
 

เวียงเก่า 
 

อินทรี 
 

พนา 
 

หิรัญ 
 

ตะวัน 
 

สีห์ราช 
 

นเรศ 
 

ฟ้ามุ่ย 
 

จักรวาล 
 

เทวัญ 
 

เอราวัณ 
 

กิ่งฟ้า 

 



๑๙ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 2.16 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอ าเภอแม่ลาว 
2.17 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
2.18 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอดอยหลวง 

0-5377-8002 
 

0-5395-3451 
 

0-5379-0084 

0-5377-8002 
 

0-5395-3451 
 

0-5379-0084 

155.350 
 

157.600 
 

155.890 

ราชพฤกษ์ 
 

สายรุ้ง 
 

สิงห์ขร 

3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยเทศบาล จ านวน 72 แห่ง  
ประกอบด้วย 
3.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย 
3.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านดู่ 
3.3 กองอ านวยการป้องกันและบรร
เทาาสาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย 
3.4 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลนางแล 
3.5 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ยาว 
3.6 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าสุด 
3.7 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสันทราย  
3.8 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลห้วยสัก 
3.9 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดอยฮาง 
3.10 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดอยลาน 
3.11 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าสาย 
3.12 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่จัน 
3.13 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ค า 

 
 
 

0-5371-1334 
 

0-5370-3653 
 

0-5317-0363 
 

0-5370-6017 
 

0-5373-7359 
 

0-5370-6109 
 

0-5370-1188 
 

0-5367-8669 
 

0-5317-0546 
 

0-5369-4100 
 

0-5377-3951 
 

0-5377-1369 
 

0-5377-9198 
 

 
 
 

0-5371-1334 
 

0-5370-3653 
 

0-5317-0363 
 

0-5370-6017 
 

0-5373-7359 
 

0-5370-6109 
 

0-5370-1188 
 

0-5367-8669 
 

0-5317-0546 
 

0-5369-4100 
 

0-5377-3951 
 

0-5377-1369 
 

0-5377-9198 
 

 
 
 

162.550 
 

162.550 
 

162.475 
 

150.050, 
150.770 
150.050 

 
155.375 

 
150.430 

 
150.050, 
156.040 
154.500 

 
150.050 

 
159.300 

 
162.550 

 
162.550 

 

 
 
 

ดอยตอง 
 

วิหค 
 

แม่อ้อ 
 

น้ าผึ้ง 
 

อัศวิน 
 

กู้ภัย ทต.ท่าสุด 
 

ตะเคียน 
 

ศูนย์ธารา 
 

ขุนไพร 
 

ศูนย์ลานทอง 
 

ดอยปุย 
 

บูรพา 
 

ผาค า 
 



๒๐ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 3.14 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าซาง 
3.15 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสันทราย 
3.16 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลจันจว้า 
3.17 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสายน้ าค า 
3.18 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่ไร่ 
3.19 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 
3.20 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่สาย 
3.21 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
3.22 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
3.23 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ 
3.24 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลม่วงยาย 
3.25 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าข้าม 
3.26 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลหล่ายงาว 
3.27 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่สรวย 
3.28 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
3.29 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
3.30 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลพญาเม็งราย 

0-5360-2735 
 

0-5315-3554 
 

0-5377-5123 
 

0-5366-5936 
 

0-5366-7505 
 

0-5360-7715-7 
 

0-5373-1288 
 

0-5376-3235 
 

0-5364-6569 
 

0-5364-4529 
 

0-5360-8000 
 

0-5691-8516 
 

0-5360-8202 
 

0-5378-0123 
 

0-5395-0732 
 

0-5378-6341 
 

0-5379-9105 
 

0-5360-2735 
 

0-5315-3554 
 

0-5377-5123 
 

0-5366-5936 
 

0-5366-7505 
 

0-5360-7717 
 

0-5373-1288 
 

0-5376-3235 
 

0-5364-6569 
 

0-5364-4529 
 

0-5360-8000 
 

0-5691-8516 
 

0-5360-8202 
 

0-5378-0123 
 

0-5395-0732 
 

0-5378-6341 
 

0-5379-9105 
 

162.550 
 

162.550 
 

162.550 
 

162.550 
 

155.900 
 

155.900 
 

162.550 
 

162.550, 
162.050 
162.550 

 
155.650 

 
161.191 

 
162.620 

 
154.900 

 
162.525 

 
162.550 

 
162.475 

 
162.550 

 

กิ่งซาง 
 

ดอยซาง 
 

ภู่แก้ว 
 

สายน้ าค า 
 

แม่ไร่ 
 

เนินทอง 
 

เหนือสยาม 
 

แดนสยาม 
 

นางนอน 
 

หนองบัว 
 

ศูนย์ม่วงยาย 
 

ศูนย์ห้วยส้าน 
 

ศูนย์ธารทอง 
 

สายชล 
 

ผึ้งหลวง 
 

ศูนย์เวียงสรวย 
 

เบญจมาศ 
 

 
 



๒๑ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 3.31 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลต าบลไม้ยา 
3.32 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเม็งราย 
3.33 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเมืองพาน 
3.34 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.สันมะเค็ด 
3.35 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
3.36 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ขะจาน 
3.37 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่างิ้ว 
3.38 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 
3.39 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
3.40 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงชัย 
3.41 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
3.42 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเหนือ 
3.43 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเมืองชุม 
3.44 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนศิลา 
3.45 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ลาว 
3.46 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
3.47 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลดงมะดะ 

0-5367-2033 
 

0-5379-9004 
 

0-5372-1471 
 

0-5367-7405 
 

0-5378-1665 
 

0-5378-9437 
 

0-5364-8963 
 

0-5370-4510 
 

0-5395-3118 
 

0-5376-9086 
 

0-5366-3094 
 

0-5376-8119 
 

0-5376-8461 
 

0-5373-6691 
 

0-5366-6035 
 

0-5366-6694 
 

0-5318-4131-2 
 

0-5367-2033 
 

0-5379-9004 
 

0-5372-1471 
 

0-5367-7405 
 

0-5378-1665 
 

0-5378-9437 
 

0-5364-8963 
 

0-5370-4510 
 

0-5395-3118 
 

0-5376-9086 
 

0-5366-3094 
 

0-5376-8119 
 

0-5376-8461 
 

0-5373-6691 
 

0-5366-6035 
 

0-5366-6694 
 

0-5318-4132 
 

- 
 

162.550 
 

162.550, 
162.450 
157.700 

 
162.550 

 
162.550 

 
162.575 

 
162.975 

 
162.550, 
157.550 
162.550 

 
162.175 

 
152.950 

 
- 
 

155.980 
 

155.350 
 

155.350 
 

155.350 

- 
 

ดาวเรือง 
 

จอมแว้ 
 

สันมะเค็ด 
 

ขุนบวช 
 

แม่ขะจาน 
 

ศูนย์วนา 
 

ศูนย์กาขาว 
 

ศูนย์บ้านเหล่า 
 

โป่งเย็น 
 

อบต.เวียงชัย 
 

อบต.เวียงเหนือ 
 
- 
 

ผาช้าง 
 

ทต.แม่ลาว 
 

ทต.ป่าก่อด า 
 

ศูนย์ดงมะดะ 
 

 
 



๒๒ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 3.48 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านต้า 
3.49 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าตาล 
3.50 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลยางฮอม 
3.51 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
3.52 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน 
3.53 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลโยนก 
3.54 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านแซว 
3.55 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่เงิน 
3.56 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
3.57 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบุญเรือง 
3.58 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ 
3.59 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลครึ่ง 
3.60 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
3.61 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสถาน 
3.62 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลศรีดอนชัย 
3.63 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
3.64 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 

0-5379-7111 
 

0-5379-7176 
 

0-5360-6223 
 

0-5377-7081 
 

0-5365-0803 
 

0-5365-0509 
 

0-5318-1241 
 

0-5318-2271 
 

0-5379-1171 
 

0-5378-3155 
 

0-5379-1630 
 

0-5378-3328 
 

0-5319-4604 
 

0-5379-1607 
 

0-5319-2345 
 

0-5379-5321 
 

0-5395-4278 
 

0-5379-7111 
 

0-5379-7176 
 

0-5360-6223 
 

0-5377-7081 
 

0-5365-0803 
 

0-5365-0509 
 

0-5318-1241 
 

0-5318-2271 
 

0-5379-1171 
 

0-5378-3155 
 

0-5379-1630 
 

0-5378-3328 
 

0-5319-4604 
 

0-5379-1607 
 

0-5319-2345 
 

0-5379-5321 
 

0-5395-4278 
 

162.550 
 

162.550, 
162.900 
162.550 

 
162.525 

 
155.900 

 
154.540 

 
162.525 

 
155.450 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.600 

 
155.700 

 
155.700 

 

ศูนย์ที 
 

ขุนน้ า, 
ขุนตาล 
ดอยยาว 

 
นาคนคร 

 
ศูนย์สามเหลี่ยม 

 
โยนก 

 
ผางาม 

 
ขุนเงิน 

 
กุญชร 

 
นารายณ์ 

 
น้ าโขง 

 
ครึ่ง 

 
ห้วยซ้อ 

 
น้ าช้าง 

 
ศรีดอนชัย 

 
ศูนย์คงคา 

 
ศูนย์ธารา 

 
 
 



๒๓ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 3.65 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลต าบลงิ้ว 
3.66 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสันทรายงาม 
3.67 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลหงาว 
3.68 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าแดด 
3.69 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลป่าแงะ 
3.70 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสันมะค่า 
3.71 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
3.72 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลโรงช้าง 

0-5395-4537 
 

0-5318-8059 
 

0-5369-6333 
 

0-5376-1038 
 

0-5365-4126 
 

0-5376-1599 
 

0-5360-7212 
 

0-5376-1123 

0-5395-4537 
 

0-5318-8059 
 

0-5369-6333 
 

0-5376-1038 
 

0-5365-4126 
 

0-5376-1599 
 

0-5360-7212 
 

0-5376-1123 

155.700 
 

155.700 
 

155.700 
 

162.550 
 

162.550 
 

162.525 
 

162.525 
 

162.525 
 

ศูนย์มิถุนา 
 

ศูนย์กรกฎา 
 

ศูนย์กันยา 
 

จอมคีรี 
 

ถ้ าผา 
 

แม่อิง 
 

ศรีโพธิ์เงิน 
 

โรงช้าง 
 

4 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) จ านวน 71 แห่ง ประกอบด้วย 
4.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม 
4.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่กรณ์ 
4.3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ห้วยชมภู 
4.4 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ริมกก 
4.5 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.รอบเวียง 
4.6 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่จัน 
4.7 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าตึง 
4.8 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.สันทราย 

 
 
 

0-5370-6081 
 

0-5372-6368-9 
 

0-5360-7454 
 

0-5367-4418 
 

0-5374-2687 
 

0-5366-0782 
 

0-5318-0022-3 
 

0-5365-3267 
 

 
 
 

0-5370-6081 
 

0-5372-6369 
 

0-5360-7454 
 

0-5367-4418 
 

0-5374-2687 
 

0-5366-0782 
 

0-5318-0023 
 

0-5365-3267 
 

 
 
 

155.375 
 

162.975 
 

155.050 
 

150.445 
 

154.600 
 

155.900 
 

155.900 
 

155.900 
 

 
 
 

กู้ภัย อบต. 
แม่ข้าวต้ม 
ขุนกรณ์ 

 
ชมภู 

 
ทรายกก 

 
พัทยา 

 
ดอยแก้ว 

 
ป่าตึง 

 
สันทราย 

 
 



๒๔ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 4.9 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.ศรีค้ า 
4.10 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.จอมสวรรค์ 
4.11 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เกาะช้าง 
4.12 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีเมืองชุม 
4.13 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โป่งผา 
4.14 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โป่งงาม 
4.15 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บ้านด้าย 
4.16 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ห้วยไคร้ 
4.17 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่ฟ้าหลวง 
4.18 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เทอดไทย 
4.19 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่สลองใน 
4.20 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่สลองนอก 
4.21 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ปอ 
4.22 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ท่าก๊อ 
4.23 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่พริก 
4.24 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เจดีย์หลวง 
4.25 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.วาวี 

0-5366-5073 
 

0-5366-4856 
 

0-5367-5425 
 

0-5366-8469 
 

0-5364-6627 
 

0-5370-9582 
 

0-5378-5009 
 

0-5376-3543 
 

0-5376-7114 
 

0-5373-0205 
 

0-5373-0322 
 

0-5376-5129 
 

0-5391-8265 
 

0-5372-4217-8 
 

0-5378-6368 
 

0-5395-0631 
 

0-5360-5950 
 

0-5366-5073 
 

0-5366-4856 
 

0-5367-5425 
 

0-5366-8469 
 

0-5364-6627 
 

0-5370-9582 
 

0-5378-5009 
 

0-5376-3543 
 

0-5376-7114 
 

0-5373-0205 
 

0-5373-0322 
 

0-5376-5129 
 

0-5391-8265 
 

0-5372-4218 
 

0-5378-6368 
 

0-5395-0631 
 

0-5360-5950 
 

155.900 
 

155.900 
 

162.175 
 

155.650 
 

156.650 
 

155.650 
 
- 
 
- 
 

155.530 
 

155.530 
 

155.530 
 

155.530 
 

150.000 
 

162.175 
 

162.225 
 
- 
 
- 
 

ศรีค้ า 
 

จอมสวรรค์ 
 

แม่ลวก 
 

ศรีเมืองชุม 
 

โป่งผา 
 

เก้ายอด 
 
- 
 
- 
 

ศูนย์ไทรทอง 
 

ศูนย์ดอยแสง 
 

ศูนย์ดอยฟ้า 
 

ศูนย์สันติ 
 

ผาตั้ง 04 
 

ศูนย์พลับพลา 
 

ศูนย์แม่พริก 
 
- 
 
- 

 
 



๒๕ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 4.26 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.ป่าแดด 
4.27 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีถ้อย 
4.28 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่เปา 
4.29 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่ต  า 
4.30 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ตาดควัน 
4.31 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เมืองพาน 
4.32 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่อ้อ 
4.33 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เจริญเมือง 
4.34 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หัวง้ม 
4.35 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าหุ่ง 
4.36 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ม่วงค า 
4.37 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.สันกลาง 
4.38 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ดอยงาม 
4.39 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ทรายขาว 
4.40 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ทานตะวัน 
4.41 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่เย็น 
4.42 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ธารทอง 

0-5370-8480 
 

0-5395-0063 
 

0-5378-8000 
 

0-5319-0551 
 

0-5319-4126 
 

0-5372-1486 
 

0-5367-1588 
 

0-5373-8265 
0-5373-8333 
0-5363-5224 

 
0-5367-6468 

 
0-5363-5227-8 

 
0-5377-0013 

 
0-5318-5628-9 

 
0-5372-6396 

 
0-5395-7063 

 
0-5395-7070 

 
0-5366-6151 

 

0-5370-8480 
 

0-5395-0063 
 

0-5378-8000 
 

0-5319-0551 
 

0-5319-4126 
 

0-5372-1486 
 

0-5367-1588 
 

0-5373-8265 
0-5373-8333 
0-5363-5224 

 
0-5367-6468 

 
0-5363-5228 

 
0-5377-0013 

 
0-5318-5629 

 
0-5372-6396 

 
0-5395-7063 

 
0-5395-7070 

 
0-5366-6151 

 

153.333 
 

162.250 
 

162.225 
 

162.000 
 
- 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 
 

157.700 

ศูนย์ป่าแดด 
 

ศูนย์ศรีถ้อย 
 

ชงโค 
 

ศูนย์เอ็มที 
(MT) 

- 
 

เมืองพาน 
 

แม่อ้อ 
 

เจริญเมือง 
 

หัวง้ม 
 

ป่าหุ่ง 
 

ม่วงค า 
 

สันกลาง 
 

ดอยงาม 
 

ทรายขาว 
 

ทานตะวัน 
 

แม่เย็น 
 

ธารทอง 
 

 
 



๒๖ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 4.43 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.สันติสุข 
4.44 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เวียงห้าว 
4.45 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.สันสลี 
4.46 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เวียง 
4.47 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บ้านโป่ง 
4.48 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่เจดีย์ 
4.49 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่เจดีย์ใหม่ 
4.50 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ทุ่งก่อ 
4.51 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ดงมหาวัน 
4.52 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าซาง 
4.53 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โชคชัย 
4.54 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ปงน้อย 
4.55 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองป่าก่อ 
4.56 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ผางาม 
4.57 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าก่อด า 
4.58 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โป่งแพร่ 
4.59 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บัวสลี 

0-5372-2238 
 

0-5360-5164 
 

0-5378-2042 
 

0-5364-8856 
 

0-5378-1989 
 

0-5378-9628 
 

0-5367-9085 
 

0-5395-3418 
 

0-5317-2130 
 

0-5317-3661 
 

0-5379-0147 
 

0-5379-0042 
 

0-5318-1699 
 

0-5373-6016 
 

0-5377-8011 
 

0-5377-8249 
 

0-5367-3657 

0-5372-2238 
 

0-5360-5164 
 

0-5378-2042 
 

0-5364-8856 
 

0-5378-1989 
 

0-5378-9628 
 

0-5367-9085 
 

0-5395-3418 
 

0-5317-2130 
 

0-5317-3661 
 

0-5379-0147 
 

0-5379-0042 
 

0-5318-1699 
 

0-5373-6016 
 

0-5377-8011 
 

0-5377-8249 
 

0-5367-3657 

157.700 
 

157.700 
 

151.100 
 
- 
 

152.500 
 

152.350 
 

162.150 
 

162.550, 
157.550 
162.550, 
157.550 
162.550, 
157.550 
155.890, 
155.860 
155.890, 
155.860 
155.890, 
155.860 
155.320 

 
155.350 

 
155.350 

 
155.350 

 

สันติสุข 
 

เวียงห้าว 
 

ศูนย์ใบโพธิ์ 
 
- 
 

ศูนย์เทวี 
 

แม่เจดีย์ 
 

ขุนโถ 
 

ศูนย์ทุ่งก่อ 
 

ศูนย์ดงมหาวัน 
 

ศูนย์ป่าซาง 
 

ศูนย์โชคชัย 
 

ศูนย์ปงน้อย 
 

ศูนย์หนองป่าก่อ 
 

จันทน์ผา 
 

ศูนย์ป่าก่อด า 
 

ศูนย์โป่งแพร่ 
 

ศูนย์บัวสลี 
 

 
 



๒๗ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
 4.60 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.จอมหมอกแก้ว 
4.61 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ต้า 
4.62 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าสัก 
4.63 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล 
4.64 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ริมโขง 
4.65 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เชียงเคี่ยน 
4.66 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แม่ลอย 
4.67 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีดอนไชย 
4.68 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองแรด 
4.69 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ปล้อง 
4.70 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เวียง 
4.71 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ตับเต่า 

0-5318-4101-2 
 

0-5379-7149 
 

0-5395-5541 
 

0-5395-5532 
 

0-5391-8271 
 

0-5391-8086 
 

0-5317-8570 
 

0-5317-8076 
 

0-5395-4461 
 

0-5395-4119 
 

0-5379-5691 
 

0-5318-9111 
 

0-5318-4102 
 

0-5379-7149 
 

0-5395-5541 
 

0-5395-5532 
 

0-5391-8271 
 

0-5391-8086 
 

0-5317-8570 
 

0-5317-8076 
 

0-5395-4461 
 

0-5395-4119 
 

0-5379-5691 
 

0-5318-9111 

155.350 
 

162.550 
 

162.525 
 

162.525 
 

155.600 
 

155.700 
 

155.700 
 

155.700 
 

155.700 
 

155.700 
 

151.600, 
155.700 
155.700 

 

ศูนย์จอมหมอกแก้ว 
 

ภูต้า 
 

ป่าสัก 
 

ช้างง ู
 

ริมโขง 
 

ศูนย์มกรา 
 

ศูนย์กุมภา 
 

ศูนย์มีนา 
 

ศูนย์เมษา 
 

ศูนย์พฤษภา 
 

ศูนย์สิงหา 
 

ศูนย์ตุลา 
 

5 หน่วยทหารในพื้นท่ี  
5.1 จังหวัดทหารบกเชียงราย 
5.2 กองพันทหารราบที่ 3  
กรมทหารราบที่ 17 
5.3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 
5.4 ตชด.327 
5.5 นพค.35 

 
0-5371-1202 
0-5371-1205 

 
0-5375-8589 
0-5377-1880 
0-5395-3051 

 
0-5371-1202 
0-5371-1205 

 
0-5375-8589 
0-5377-1880 
0-5395-3051 

 
151.400 
156.100 

 
151.900 
152.45 

168.200 

 
สายฟ้า 

เหนือเมฆ 
 

จอมยุทธ 
ทัพยั้ง 
ม้าขาว 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
6 โรงพยาบาลจังหวัด/อ าเภอ 

6.1 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
     ศูนย์นเรนทรเชียงราย 
6.2 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
6.3 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 
 
6.4 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
 
6.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
6.6 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
6.7 โรงพยาบาลแม่ลาว 
6.8 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
6.9 โรงพยาบาลขุนตาล 
6.10 โรงพยาบาลเวียงแก่น 
6.11 โรงพยาบาลพญาเม็งราย 
 
6.12 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
6.13 โรงพยาบาลแม่สรวย 
 
6.14 โรงพยาบาลแม่สาย 
6.15 โรงพยาบาลเชียงแสน 
 
6.16 โรงพยาบาลแม่จัน 
 
6.17 โรงพยาบาลป่าแดด   
6.18 โรงพยาบาลพาน 
6.19 โรงพยาบาลเทิง 
 
6.20 โรงพยาบาลเชียงของ 

 
0-5371-1300 

 
0-5371-7649-51 
0-5371-7499, 
0-5391-0999 
0-5371-1366, 
0-5371-5830-4 
0-5360-3123 
0-5395-317-8 
0-5360-3100-19 
0-5373-0357-8 
0-5360-6221-2 
0-5360-8146 
0-5379-9124,  
0-5379-9033 
0-5378-1342-3 
0-5378-0663, 
0-5378-6017 
0-5373-1300-1 
0-5377-7035, 
0-5377-7017 
0-5377-1300,  
0-5377-1056 
0-5365-4479-80 
0-5372-1345-6 
0-5379-5466,  
0-5379-5259 
0-5379-1206-7 

 
0-5371-3044 

 
0-5371-7651 
0-5315-3233 

 
0-5371-6755 

 
0-5360-3120 
0-5395-3139 
0-5360-3111 
0-5373-0191 
0-5360-6220 
0-5360-3150 
0-5379-9033 

 
0-5364-9058 

 
 

0-5373-1301 
0-5377-7035 

 
0-5366-0961 

 
0-5365-4480 
0-5372-1346 
0-5379-5466 

 
0-5379-1207 

 
155.375 
154.925 
155.375 
143.350 

 
155.375 

 
155.375 
155.375 
155.375 
154.975 
155.375 
153.725 
155.375 

 
155.375 
154.975 

 
153.725 
155.375 

 
154.975 

 
155.375 
155.375 
155.375 

 
155.375 

 
เชียงรายศูนย์ 
นเรนทรเชียงราย 
ค่ายเม็งราย 
ศรีบุรินทร์ 

 
โอเวอร์บรุ๊ค 

 
สมเด็จ 

เวียงเชียงรุ้ง 
แม่ลาว 

แม่ฟ้าหลวง 
ขุนตาล 

เวียงแก่น 
พญาเม็งราย 

 
เวียงป่าเป้า 
แม่สรวย 

 
แม่สาย 

เชียงแสน 
 

แม่จัน 
 

ป่าแดด 
พาน 
เทิง 

 
เชียงของ 

 

 

 

 



๒๙ 
 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร 

คลื่นความถี่ นามเรียกขาน 
7 สถานีต ารวจภูธรจังหวัด/อ าเภอ 

7.1 ภ.จว.เชียงราย 
7.2 สภ.เมืองเชียงราย 
7.3 จราจร 
7.5 สภ.แม่จัน 
7.6 สภ.แม่สาย 
7.7 สภ.เชียงแสน 
7.8 สภ.เชียงของ 
7.9 สภ.แม่สรวย 
7.10 สภ.พาน 
7.11 สภ.ป่าแดด 
7.12 สภ.เวียงชัย 
7.13 สภ.พญาเม็งราย 
7.14 สภ.เวียงแก่น 
7.15 สภ.แม่ฟ้าหลวง 
7.16 สภ.ขุนตาล 
7.17 สภ.แม่ลาว 
7.18 สภ.เวียงเชียงรุ้ง 
7.19 สภ.ดอยหลวง 
7.20 สภ.เกาะช้าง 
7.21 สภ.แม่เจดีย์ 
7.22 สภ.บุญเรือง 
7.23 สภ.แม่ยาว 
7.24 สภ.บ้านแซว 
7.25 สภ.แม่อ้อ 

 
0-5371-8118 
0-5371-8028 
0-5371-8028 
0-5377-1444 
0-5373-1444 
0-5377-7111 
0-5379-1426 
0-5378-6004 
0-5372-1515 
0-5376-1012 
0-5376-9237 
0-5379-9112 
0-5360-8081 
0-5376-7109 
0-5378-0016 
0-5377-8191 
0-5395-3155 
0-5379-0090 
0-5367-5685 
0-5378-9508 
0-5378-3445  
0-5373-7181  
0-5318-2275 
0-5367-1600  

 
0-5371-1437 
0-5374-4572 
0-5371-8028 
0-5377-1444 
0-5373-1444 
0-5377-7111 
0-5379-1426 
0-5378-6004 
0-5372-1515 
0-5376-1012 
0-5376-9237 
0-5379-9112 
0-5360-8081 
0-5376-7109 
0-5378-0016 
0-5377-8191 
0-5395-3155 
0-5379-0090 
0-5367-5694 
0-5378-9254 
0-5378-3445 
0-5373-7444 
0-5360-7541 
0-5367-1600 

 
152.700 
153.450 
155.400 
153.525 
153.100 
153.505 
152.650 
152.575 
152.925 
153.525 
152.950 
152.500 
152.575 
152.800 
152.700 
152.675 
153.200 
152.550 
152.500 
152.350 
152.700 
152.700 
152.700 
152.800 

 
เชียงราย 

เมืองเชียงราย 
เมืองเชียงราย 

แม่จัน 
แม่สาย 

เชียงแสน 
เชียงของ 
แม่สรวย 

พาน 
ป่าแดด 
เวียงชัย 

พญาเม็งราย 
เวียงแก่น 

แม่ฟ้าหลวง 
ขุนตาล 
แม่ลาว 

เวียงเชียงรุ้ง 
ดอยหลวง 
เกาะช้าง 
แม่เจดีย์ 
บุญเรือง 
แม่ยาว 

บ้านแซว 
แม่อ้อ 

8 องค์กรภาคเอกชน/มูลนิ ธิ /องค์กร              
สาธารณกุศล 
8.1 สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทา 
สาธารณภัย 
8.2 มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เชียงราย 
8.3 สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศล 

 
 

0-5371-2218 
 
- 

0-5371-3669 

 
 

0-5371-2218 
 
- 

0-5371-3669 

 
 

156.700 
 

158.275 
245.825 

 
 

ศูนยศ์ิริกรณ์ 
 

สยามรวมใจ 
แสงธรรม 

 


