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   แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดระยอง ได้จัดทําข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ.2536 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
และข้ันตอนในการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยในโรงงาน และเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายในระดับจังหวัดโดยแยกเป็น 2 เล่ม  เล่มแรก
เนื้อหาเก่ียวกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจากโรงงานอุตสาหกรรม และภาคผนวกท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยราชการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแผนฯ และเล่มท่ี 2 เนื้อหาเก่ียวกับแผนปฏิบัติกาวภาวะฉุกเฉิน
ภายนอกโรงงาน โดยมีบัญชีรายชื่อข้อมูลของโรงงานต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง ซ่ึงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
จังหวัดระยอง ใช้มาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 
 
              มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เก่ียวกับ ข้อเสนอทางนโยบายเรื่อง
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใน
กรอบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด และจังหวัดระยอง 
เรื่องการปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีลงมติ
รับทราบและเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552 ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอทางนโยบายผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและจังหวัดระยอง 
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรม การจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด การจัดทําแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัด
ระยอง และพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ กพอ.ต่อไป 

             จังหวัดระยองได้จัดทําแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 และได้
ทบทวนปรับปรุงแผนฯดังกล่าวเม่ือ พ.ศ. 2556 

  ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานทบทวน
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) เพ่ือจัดทําและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง 2553 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุ
อันตราย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นแผนหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติภัย
สารเคมี ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
       
 

1. ความเป็นมา 
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เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการ การบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ ของทุกภาค
ส่วนท้ังผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และชุมชน ในการประสานงาน การสั่งการ และการติดต่อสื่อสาร เม่ือ
เกิดภาวะฉุกเฉินข้ึน เพ่ือระงับภัยหรือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและ/หรือในภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด (Maptaphut Complex) ท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติเพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
            

แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
ฉบับนี้ กําหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและ/หรือในภาวะฉุกเฉิน 
ของโรงงานหรือผู้ประกอบการในเขตพ้ืนท่ี  

- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   

- นิคมอุตสาหกรรมผาแดง   

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  

- นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย   

- นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล  

- ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และรวมถึงการขนส่ง ทางรถยนต์ ทางเรือ ทางรถไฟและทางท่อ ของโรงงานและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม ดังกล่าว 
 
 
 
 

5.1 เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ผิดปกติและ/หรือภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้สูญเสียน้อยท่ีสุด 

2. วิสัยทัศน์   

3. วัตถุประสงค์  

4. ขอบเขต 

5. เป้าหมาย / ภารกิจ 
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5.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
พ้ืนท่ีมาบตาพุด 

5.3 เพ่ือเป็นศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) เม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
และ/หรือภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

5.4 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวและสื่อสารแจ้งเหตุให้ชุมชน โดยรอบในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด ไม่ให้ต่ืนตระหนกและไม่สับสน เม่ือเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติและ/หรือภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 
 

6.1 ภัย (Hazard) หมายถึง สถานการณ์หรือสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชื่อเสียงและความเชื่อม่ันของสังคม   ซ่ึง
หมายรวมถึงภัยธรรมชาติ ภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์และภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.2 อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดหรือวางแผนให้เกิด  
6.3 เหตุการณ์ผิดปกติในโรงงาน (Plant Accident) หมายถึง อุบัติการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด

ภัยข้ึนในโรงงานและส่งผลกระทบเฉพาะในขอบเขตของโรงงาน ซ่ึงไม่ลุกลามและสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
ในเวลาจํากัด เช่น เหตุกลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันดํา หรืออุบัติการณ์อ่ืนๆ   

6.4 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง อุบัติการณ์ท่ีมีอันตรายหรือสภาวะท่ีมีอันตราย
แฝงสูง ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม หรือเป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนแล้วไม่สามารถ
ควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้ในเวลาอันจํากัด เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น  

6.5 ภาวะฉุกเฉินระดับโรงงาน (Plant Emergency) หมายถึง ภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนใน
โรงงาน/สถานประกอบการ หรือตามเส้นทางขนส่งหรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงโรงงาน/
สถานประกอบการ สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยทรัพยากรท่ีเตรียมไว้ โดยไม่ต้องร้องขอการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบ้านฉาง เทศบาลตําบลมาบข่า 
เป็นต้น   

6.6 ระดับภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Emergency) เป็นการ
กําหนดขนาดหรือความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือการเตรียมพร้อมในการให้การสนับสนุนและ
การประสานงาน 

• ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 1  (Industrial Estate Emergency 
level 1)  หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่ง
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียงโดยโรงงาน/สถาน
ประกอบการท่ีเกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ สามารถควบคุมสถานการณ์หรือ

6. นิยามศัพท์ 
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ระงับเหตุได้ด้วยกําลังคนและทรัพยากรท่ีได้วางแผนหรือตระเตรียมไว้โดยไม่ร้องขอ
จากหน่วยงานอ่ืน 

• ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 (Industrial Estate Emergency level 
2)   หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่ง
ผลิตภัณฑ์ โดยอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของ
โรงงาน/สถานประกอบการท่ีเกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วยกําลังและทรัพยากรท่ีได้ตระเตรียมไว้  ต้องร้องขอ
หรือได้รับการสนับสนุนจากโรงงานข้างเคียง หรือจากสํานักนิคมอุตสาหกรรม   

• ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3  (Industrial Estate Emergency 
level 3)   หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่ง
ผลิตภัณฑ์ โดยส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของ
โรงงาน/สถานประกอบการท่ีเกิดเหตุ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุ
ได้ด้วยกําลังและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตําบลบ้านฉาง, 
เทศบาลตําบลมาบข่า) (ภาวะฉุกเฉิน ระดับท่ี 1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง) 

6.7 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด (Maptaphut Complex) หมายถึง นิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบางฉาง เทศบาล
เมืองมาบข่า ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง   
3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)   
4) นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย   
5) นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล           
6) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   

6.8  สถานีข่าวด่วน (Hot line Stations) หมายถึง ศูนย์กระจายข่าวจากสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดไปยังพ้ืนท่ีของชุมชนท่ีมีสถานีข่าวด่วนของ กนอ. ติดต้ังอยู่ 

6.9  กนอ. (IEAT) หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
6.10 ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม หมายถึง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center: EMCC) เป็นศูนย์ท่ีรวบรวมข้อมูล 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

6.11ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC: Incident Commander) หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ผู้อํานวยการจังหวัด) นายอําเภอ (ผู้อํานวยการอําเภอ) นายกเทศมนตรี / นายก อบต. (ผู้อํานวยการท้องถ่ิน) 
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6.12 ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) หมายถึง ผู้มีอํานาจสั่งการ
สูงสุดของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี ซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมและอํานวยการในการควบคุมเหตุการณ์ ร่วมกับ 
ED ของโรงงาน/สถานประกอบการ และหรือ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน/อําเภอ/จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง  

6.13 ผู้ส่ังการ ณ ท่ีเกิดเหตุ (OC: On-scene Commander) หมายถึง ผู้ทําหน้าท่ี
ควบคุมสั่งการหรือสนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของโรงงาน/สถานประกอบการ และ
หรือเทศบาลแห่งท้องถ่ิน/อําเภอ/หรือจังหวัด ตามแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง 

6.14 ผู้ประสานงาน (MC: Mutual Aid Coordinator) หมายถึง เจ้าหน้าท่ี กนอ.หรือผู้
ได้รับมอบหมายเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยสนับสนุนจากภายนอก ในการให้การต้อนรับ รวบรวม
ข้อมูลการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับผู้ประสานงานของโรงงาน (MC โรงงาน) หรือ ผู้
ประสานงาน จากหน่วยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี เพ่ือสรุปข้อมูลข่าวสาร และการประสานการปฏิบัติงาน ให้กับ 
ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) กนอ.  

6.15 FC (Fire Chief) หมายถึง ผู้ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าชุดดับเพลิง ทําหน้าท่ีควบคุม 
บัญชาการและสั่งการหัวหน้า ชุดดับเพลิงในท่ีเกิดเหตุ โดยปฏิบัติภายใต้คําสั่งของ OC   

6.16 FL (Fire Leader) หมายถึง ผู้ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าพนักงานดับเพลิง ทําหน้าท่ีควบคุม
พนักงานดับเพลิง โดยรับคําสั่งจาก FC 

6.17 FT (Fire Team) หมายถึง ทีมดับเพลิงกู้ภัย ทําหน้าท่ีดับเพลิง ภายใต้คําสั่งจาก FL 
6.18 PMC (Plant Manager Club) หมายถึง ชมรมผู้จัดการโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

พ้ืนท่ีมาบตาพุดและใกล้เคียง 
6.19 RESA (Rayong Environmental Safety Association) หมายถึง สมาคมบริหาร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
6.20 MPR (Map Ta Phut Public Relation) หมายถึง ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่ม

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุดและใกล้เคียง 
6.21 EMAG (Emergency Mutual Aid Group) หมายถึง กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือ

กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุดและ
ใกล้เคียง 

6.22 ESEC (HEIE Safety and Environmental Club) หมายถึง ชมรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 

6.23 การแจ้ง หมายถึง การติดต่อเพ่ือบอกกล่าวสิ่งท่ีเกิดข้ึนผ่านทางช่องทางท่ีมีหรือสะดวก
ท่ีสุด เช่น การแจ้งโดยผ่านทางวิทยุสื่อสาร สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีข่าวด่วน โทรศัพท์ โทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ข้อความทางอิเล็กทรอนิคส์ (SMS) LINE รถยนต์ประกาศ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
มากกว่าเพ่ือให้ผู้รับแจ้งทราบ 

6.24 การรายงาน หมายถึง การบอกกล่าวหรือมอบข้อมูลในสิ่งท่ีเกิดข้ึนผ่านทางช่องทาง
และด้วยวิธีการท่ีกําหนดอย่างมีรูปแบบ เช่น เอกสารรายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  
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6.25  ผู้ประกอบการขนส่ง หมายถึง ผู้ท่ีทําการขนส่งวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ หรือกาก
อุตสาหกรรม หรือผู้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงงาน หรือผู้ประกอบการ  หรือบริษัทหรือหน่วยงานท่ีมี
ขอบเขตและการประกอบกิจการในพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด), นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล และท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

6.26  วิทยุส่ือสารระบบทรังค์โมบาย (trunk mobile) หมายถึง วิทยุสื่อสาร ท่ี บจม.กสท 
โทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการในการให้ใช้สัญญาณ เพ่ือความคล่องตัวในการประสานงานกันในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน และ กนอ. ใช้เป็นช่องทาง ในการประกาศข่าว หรือให้ความช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่าง ๆ ในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 
 
 

  
 เนื่องจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด มักจะมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนบ่อยครั้งซ่ึง
เหตุการณ์ผิดปกติหลายๆเหตุการณ์อาจนําไปสู่ภาวะวิกฤติในพ้ืนท่ีได้  เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ผิดปกติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กนอ. จึงกําหนดระดับเหตุการณ์ผิดปกติ
ออกเป็น 2 ระดับ และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการด้านการสื่อสาร การแจ้งเหตุ ตลอดถึงการแจ้งเตือน
ไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ในเหตุการณ์ผิดปกติดังนี้ 
 7.1 เหตุการณ์ผิดปกติระดับโรงงาน เป็นเหตุการณ์ผิดปกติ ซ่ึงเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ
เฉพาะในขอบเขตของโรงงาน/สถานประกอบการ   
 7.2. เหตุการณ์ผิดปกติระดับนิคมอุตสาหกรรม หมายถึงเหตุการณ์ผิดปกติ ซ่ึงเกิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีนอกโรงงาน/สถานประกอบการ หรือส่งผลกระทบต่อชุมชนนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 

เพ่ือให้การกําหนดระดับภาวะฉุกเฉินของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบ
ตาพุด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง และสอดคล้องกับ
ลักษณะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  กนอ.จึงกําหนดระดับความรุนแรงของ
ภาวะฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

8.1 ภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมระดับ 1 ภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง 
หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียงโดยโรงงาน/สถานประกอบการท่ี
เกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับเหตุได้ด้วยกําลังคนและทรัพยากร
ท่ีได้วางแผนหรือตระเตรียมไว้โดยไม่ร้องขอจากหน่วยงานอ่ืน 

8. การจัดระดับเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน     

7. การจัดระดับเหตุการณ์ผิดปกติ    
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 8.2 ภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 เป็นภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทาง
ขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ โดยอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของโรงงาน/
สถานประกอบการท่ีเกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วย
กําลังและทรัพยากรท่ีได้ตระเตรียมไว้  ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจากโรงงานข้างเคียง หรือจากสํานัก
นิคมอุตสาหกรรม  

8.3 ภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมระดับ 3 เป็นภัยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือตามเส้นทาง
ขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ โดยส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของโรงงาน/
สถานประกอบการท่ีเกิดเหตุ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วยกําลังและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 
เทศบาลตําบลบ้านฉาง, เทศบาลตําบลมาบข่า) (ภาวะฉุกเฉิน ระดับท่ี 1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง)  
  หมายเหตุ เข้าสู่ภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุ
อันตรายจังหวัดระยอง 

 
                  
 

9.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและหรือเกิดภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 1  
     1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องทําการระงับยับยั้ง
และควบคุมเหตุการณ์ผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ พร้อมท้ังให้แจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ มายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้
แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบ้ืองต้น ตามท่ี กนอ.กําหนด 

2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของ
แต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี เม่ือรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงใน
แบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุและจะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการ ทันที พร้อมทําหน้าท่ีติดตาม
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบท่ีมีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตาม 
ผังการสื่อสารและแจ้งเตือน ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ 
 (2) เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ และสื่อสารไปยังผู้เก่ียวข้องทันทีท่ีได้รับการแจ้งเหตุตลอดถึงมีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์โดย 
ประสานงานกับผู้แทนของโรงงานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือประเมินสถานการณ์และเตรียมการประสานงานในการ
สนับสนุนช่วยเหลือ สื่อสารแจ้งเหตุได้อย่างเหมาะสมตามคําขอ พร้อมท้ังรายงานและดําเนินการตาม
ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง   

9. การปฏิบัติในภาวะผิดปกติและภาวะฉุกเฉนิ      
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 (3) กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติท่ีส่งผลกระทบโรงงานข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องออกประเมินระดับความรุนแรง
ของผลกระทบเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด หากเหตุการณ์
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้สื่อสารและประสานงานไปยัง
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติตามแผนฯในพ้ืนท่ีต่อไป      
 

9.2 กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2  
      1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ จะต้องทําการระงับยับยั้ง
และควบคุมเหตุการณ์ผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ พร้อมท้ังรายงานเหตุการณ์และหรือขอความช่วยเหลือมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และหรือสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีทันทีหลังจากท่ีประเมินสถานการณ์แล้ว
เห็นว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ ด้วยกําลังคนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยใช้แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์
ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบ้ืองต้น ตามท่ี กนอ.กําหนด 

 2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงาน 
ของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี เม่ือรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงใน
แบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุและจะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการทันที พร้อมทําหน้าท่ีติดตาม
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบท่ีมีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตาม 
ผังการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหัวหน้าเวรอํานวยการ 
และผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (2) เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมเข้าทําหน้าท่ีผู้ประสานงาน (MC) ร่วมกับผู้ประสานงาน 
(MC) ของโรงงาน/สถานประกอบการ ท่ีเกิดเหตุ  โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือในการควบคุมและเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชน      
 (3) ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายประเมิน
สถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 พร้อม
ท้ังเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ED ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสาร
ประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี สั่งการและอํานวยการสนับสนุนการควบคุมควบคุมเหตุการณ์ 
ED ของโรงงาน ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 (4) ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินท่ี
เกิดข้ึนให้ รองผู้ว่าการฯและ/หรือผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย     

9.3 กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมระดับ 3  
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      1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ จะต้องทําการระงับยับยั้ง
และควบคุมเหตุการณ์ผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ พร้อมท้ังรายงานเหตุการณ์และขอความช่วยเหลือมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และหรือสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดทันทีหลังจากท่ี
ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยกําลังคนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในนิคมแห่ง
พ้ืนท่ี ซ่ึงจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี/อําเภอ/จังหวัด 
 เม่ือนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3 หรือท้องถ่ิน
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัดระยอง ให้ ED ของโรงงาน/สถานประกอบการท่ีเกิดเหตุ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเดินทางมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงาน
ของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอ.ปภ.
เทศบาล)  เพ่ือดําเนินการประสานงานให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดกับ ED ของ กนอ.และผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

         2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของ
แต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี เม่ือรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงใน
แบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุและจะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการทันที พร้อมทําหน้าท่ีติดตาม
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบท่ีมีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตาม 
ผังการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหัวหน้าเวรอํานวยการ 
และผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งพ้ืนท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (2) เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ 
เพ่ือประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมเข้าทําหน้าท่ีผู้ประสานงาน (MC) 
ร่วมกับผู้ประสานงาน (MC) ของโรงงาน/สถานประกอบการ ท่ีเกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสนับสนุนและ
ช่วยเหลือในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชน      
 (3) ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายประเมิน
สถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3 พร้อม
ท้ังเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ED ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสาร
ประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี สั่งการและอํานวยการสนับสนุนการควบคุมควบคุมเหตุการณ์ 
ED ของโรงงาน ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และประสานงานไปยัง
นายกเทศมนตรีแห่งพ้ืนท่ี (ผู้อํานวยการท้องถ่ิน ) เพ่ือขอการสนับสนุนและพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 
1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง 
 (4)  ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
ให้ รองผู้ว่าการฯและ/หรือผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
     (5) ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี เดินทางไปกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอ.ปภ.เทศบาล) หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(กอ.ปภ.จังหวัด) เพ่ือดําเนินการประสานงานให้ข้อมูลต่าง ๆ ผู้อํานวยการท้องถ่ินหรือผู้อํานวยการจังหวัด 
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 10.1 ผู้อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director)  

 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
1)  ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือผู้อํานวยการสํานักงานนิคม

อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเกิดเหตุ หรือสํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม หรือผู้บริหาร กนอ.ท่ีได้รับ
มอบหมาย  

 บทบาทหน้าท่ี  
1) อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ 

สิ่ งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์ อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินของสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเกิดเหตุหรือสํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 

2) สนับสนุนกําลังพล  เครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆในการ จัดต้ังทีมต่าง  ๆ
3) ประสานงานข้อมูลต่างๆจาก ED โรงงานท่ีเกิดเหตุ 
4) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และข่าวกรองต่าง ๆ  
5) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะ

ปกติ 
6)  รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติภัย แก่ ผู้ว่าการนิคมหรือ  ผู้ท่ีได้มอบหมาย 
7)  รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยแก่ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้อํานวยการ

จังหวัด  
8)  ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้อํานวยการจังหวัด มอบหมาย 

10. ผังโครงสร้างการควบคุมภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด  

 

ผู้อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Director) 

 

ผู้ประสานงาน   
(Mutual Aid Coordinator) 

 

  

ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร 
 

ฝ่ายส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ 

 

ฝ่ายสถานท่ี 
 

ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร 
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10.2 ผู้ประสานงาน (Mutual Aid Coordinator: MC)  

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
1) เจ้าหน้าท่ีเวรอํานวยการ  เจ้าหน้าท่ี กนอ.ท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ผู้แทนโรงงาน/ผู้ประกอบการ ท่ีทําการสนับสนุนจาก ESEC, RESA, EMAG ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จาก กนอ.  

 บทบาทหน้าท่ี  
1)   ปฏิบัติงาน ตามท่ี ED มอบหมาย 
2)   สั่งการ รวบรวม ติดตาม ประสานงานและรับการสนับสนุน จากทีมข้อมูลและสนับสนุน

การระงับเหตุ ทีมสื่อสารและแจ้งภาวะฉุกเฉิน ทีมข้อมูลและสนับสนุนการระงับเหตุ ทีม
ประสานงาน / สถานท่ี ทีมประชาสัมพันธ์ ในด้านข้อมูล กําลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ   ตามความต้องการแต่ละทีม 

3)    รวบรวม ติดตาม สนับสนุน/รับการสนับสนุน ให้การต้อนรับ แจ้งข่าวสารและ
ประสานงาน จากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ โรงงาน / ผู้ประกอบการ 
นักข่าว นิคมอุตสาหกรรมอ่ืน เป็นต้น  

4)   รายงานความคืบหน้า ตามคําสั่งการและรายงานเหตุการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละทีม 
ให้ ED รับทราบเป็นระยะ  

5)   สรุปข้อมูลผู้ได้รับผลการะทบตามสถานการณ์  
6)   สรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานีพยาบาล 

 

10.3 ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร  
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1)  เจ้าหน้าท่ี กนอ. 
2)  ตัวแทนโรงงาน / ผู้ประกอบการ ท่ีทําการสนับสนุนจาก MPR, ESEC, RESA, EMAG เป็นต้น 

บทบาทหน้าท่ี  
1) บันทึกเหตุการณ์บนบอร์ด  
2) จัดเตรียมข้อมูลโรงงานท่ีเกิดเหตุและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
3) สรุปสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาให้ ED ทราบ  
4) ตรวจติดตามและประมวลผลข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอุตนิยมวิทยา 
5) สื่อสารประงานทีมระงับเหตุ  
6) ประสานงานระบบการจราจร  
7) อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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10.4  ฝ่ายส่ือสารประชาสัมพันธ์  

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1)  เจ้าหน้าท่ี กนอ. 
2)  ตัวแทนโรงงาน / ผู้ประกอบการ ท่ีทําการสนับสนุนจาก MPR, ESEC, RESA, เป็นต้น 

บทบาทหน้าท่ี 
1) รวบรวมข้อมูลข่าว / จัดเตรียมข่าว  
2) ประสานงานทีม MPR ประชาสัมพันธ์ เทศบาล / จังหวัด และเครือข่ายอ่ืน ๆ  

ร่วมกันลงพ้ืนท่ีชี้แจงชุมชน โรงเรียน วัด ท่ีได้รับผลกระทบ 
3) เตรียมจัดแถลงข่าวตามสถานการณ์และส่งข่าวให้ นสพ. วิทยุ โทรทัศน์ 
4) ติดตามข่าวท่ีรายงานสู่สาธารณะ  
5) รายงานสรุปสถานการณ์ข่าวให้ ED ทราบเป็นระยะ ๆ วิทยุ    กระจายเสียง 
6)  ส่งข่าวท่ีมีการแถลงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / จังหวัด และจุดท่ีมี

ความจําเป็นต้องการข่าว (โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน วัด สุเหร่า)  

7) ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง และแถลงข่าว 

8) รายงานสถานการณ์ ต่อผู้บริหาร กนอ.เป็นระยะ ตามช่องทางต่าง ๆ  

9) อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

10.5  ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1)  เจ้าหน้าท่ี กนอ. 
2)  เจ้าหน้าท่ีจาก GUSCO และ EFT  

บทบาทหน้าท่ี 
1) อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับรถดับเพลิง/รถพยาบาล โดยปฏิบัติงาน

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรท่ีเข้าปฏิบัติงาน  
2) ปิดก้ันพ้ืนท่ีหรือเส้นทางเพ่ือป้องกันบุคคล/ยานพาหนะท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนท่ี

อันตราย 
3) รักษาความสงบเรียบร้อยภายในนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี 
4) ประสานงานในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงานของทีมต่างๆ 
5) อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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10.6  ฝ่ายสถานท่ี 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1)  เจ้าหน้าท่ี กนอ. 
2)  ตัวแทนโรงงาน / ผู้ประกอบการ ท่ีทําการสนับสนุนจาก ESEC, RESA, EMAG เป็นต้น 

บทบาทหน้าท่ี 
1) จัดเตรียมสถานท่ี / อุปกรณ์ / รถยนต์ เพ่ือสนับสนุน แก่ทีมอ่ืน ๆ  
2) จัดเตรียม อาหารและเครื่องด่ืม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามท่ีจําเป็น 
3) ประสานงานในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงานของทีมต่างๆ 
4) อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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เตรียมการอพยพ 
ชุมชน/ประชาชน 

กอ.ปภ. (ผอ.อําเภอ) 

IC / ผู้อํานวยการอําเภอ 
 

- รพ.ท้องท่ีเกิดเหตุ/ใกล้เคียง 
- ตํารวจ.ท้องท่ีเกิดเหตุ/ใกล้เคียง 
- ชุมชน/ประชาชน 

 

งานป้องกัน/หน.ป้องกัน 
  แจ้ง จนท.ทราบ/ช่วยเหลือ MC 

OC 

เทศบาล/อบต.แห่งพ้ืนท่ี 
IC / ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

 

รายงาน 

กอ.ปภ.จว.รย. 

แจ้งเพ่ือทราบ 
     และขอความช่วยเหลือ 

ประเมิน
สถานการณ ์

ทุกหน่วย 

- ประสาน อปท.ในพ้ืนที ่
- ประกาศภาวะฉุกเฉิน   
   ระดับ 2 (ตัง้ ศฉก.) 

แจ้งเพ่ือทราบ 
     และขอความช่วยเหลือ 

ED 

นิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเกิดเหตุ/EMCC 
 

FC 

FL 

FL 

ผังปฏิบัติการในภาวะฉกุเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด  

FC 

FL 

FL 

จุดเกิดเหตุ 
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เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด้านการสื่อสารและประสานงาน กรณีเหตุการณ์

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน กนอ.กําหนดแนวทางการสื่อสาร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มโรงงาน
ในพ้ืนท่ีดังนี้   

11.1 โรงงานท่ีเกิดเหตุ/ผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆดังนี้  
1) แจ้งข้อมูลไปยัง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และหรือ

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้
แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบ้ืองต้น ตามท่ี กนอ.กําหนด 
กรณีเป็นภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 และภาวะฉุกเฉินนิคม
อุตสาหกรรมระดับ 3 จะต้องแจ้งทันทีท่ีเกิดเหตุ  

2) แจ้งข้อมูลไปยังโรงงานข้างเคียงเพ่ือรับทราบสถานการณ์และเพ่ือเตรียมพร้อม
กรณีเหตุการณ์ขยายตัวลุกลามหรือควบคุมไม่ได้ หากเป็นภาวะฉุกเฉินนิคม
อุตสาหกรรมระดับ 2 หรือ ภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ3 จะต้องแจ้ง
ทันที  

3) กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์
เฝ้าระวังทางการแพทย์ (1669) หรือโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี หรือโรงพยาบาลท่ีได้ทํา
ข้อตกลงเอาไว้ เพ่ือโรงพยาบาลจะได้ตระเตรียมความพร้อมรองรับการรักษาได้ทันที   

4) แจ้งข้อมูลเพ่ือทราบไปยังชุมชนใกล้เคียงโรงงานหรือชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
หากเป็นภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 หรือ ภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรม
ระดับ 3 ให้แจ้งทันทีโดยแจ้งไปยังผู้นําชุมชนหรือบุคคลซ่ึงได้กําหนดไว้ในแผน
ฉุกเฉินชุมชนนั้นๆ   

5) แจ้งข้อมูลไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี เพ่ือทราบ เพ่ือเตรียมพร้อม 
หรือเพ่ือขอรับการสนับสนุน หากเป็นภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 หรือ 
ภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 3 ให้แจ้งขอความช่วยเหลือทันทีท่ีเกิดเหตุ 

 
   11.2   ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี จะต้อง
แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างน้อยดังนี้ 

1) แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายใน กนอ.ตามข้ันตอนการแจ้งเหตุ เจ้าหน้าท่ีเวร
อํานวยการ ผู้อํานวยสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทันท่ี
ท่ีได้รับแจ้งเหตุ  

 11. การสื	อสารและประสานงานในกลุ่มนิคมอตุสาหกรรม  
      พื�นที	มาบตาพดุ 
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2) แจ้งข้อมูลไปยังโรงงานข้างเคียงเพ่ือรับทราบสถานการณ์และเพ่ือเตรียมพร้อม
กรณีเหตุการณ์ขยายตัวลุกลามหรือควบคุมไม่ได้ หากเป็นภาวะฉุกเฉินนิคม
อุตสาหกรรมระดับ 2 หรือ ภาวะนิคมอุตสาหกรรมระดับ3 จะต้องแจ้งทันที  

3) แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังทางการแพทย์ (1669) หรือโรงพยาบาลในท้องท่ีหรือ
โรงพยาบาลท่ีได้ทําข้อตกลงเอาไว้กับโรงงาน หากได้รับการร้องขอจากโรงงาน โดย
แจ้งทันทีท่ีได้รับการร้องขอ  กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระดับนิคมอุตสาหกรรม 
หรือภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเกิดข้ึนนอกรั้วพ้ืนท่ีโรงงาน ให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังทาง
การแพทย์ (1669) ทันที 

4) แจ้งข้อมูลไปยังชุมชน ท่ีอาจได้รับผลกระทบ เพ่ือทราบเหตุการณ์ หรือเพ่ือ
ตระเตรียมความพร้อม และหรือเพ่ือปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายประชาชนตาม
ชุมชนต่างๆ ตามแผนฉุกเฉินชุมชน  เม่ือได้รับการอนุมัติให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สารเคมีและวัตถุ อันตรายจังหวัดระยอง ในกรณีเป็นภาวะฉุกเฉินนิคม
อุตสาหกรรมระดับ 2 หรือ ภาสะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 3 ให้แจ้งเพ่ือทราบ
ในทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ   

5) แจ้งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี เพ่ือทราบ เพ่ือเตรียมพร้อม 
หรือเพ่ือขอรับการสนับสนุน และหากเป็นภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 
หรือภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 3 ให้แจ้งทันทีท่ีได้รับการแจ้งเหตุจาก
โรงงาน หรือจากผู้แจ้งเหตุภายนอกอ่ืนๆ 

6) แจ้งข้อมูลไปยังสมาคม ชมรม หรือผู้สนับสนุนอ่ืนๆในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมสนับสนุน
และช่วยเหลือในการควบคุมสถานการณ์ ตามแผนสื่อสารในพ้ืนท่ี 
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โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
ผู้แจ้งเหตุอ่ืนๆ ท่ีเกิดเหตุ 

ED 
 

โรงงาน /สถานประกอบการ          
ข้างเคียง 

จุดเกิดเหตุ 

MC 

OC 

FC FC 

FL FL FL FL 

FT FT FT FT 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี/อําเภอ 

ชุมชน / ท่ีอาจได้รับผลกระทบ  

1669/รพ.ท้องท่ี /รพ.เอกชน           
ท่ีมีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ศูนย์ EMCC   
และหรือ /สํานักงานนิคมฯ 

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

                  เพ่ือทราบ 
  

                           เพ่ือทราบ   
  

                            เพ่ือปฏิบัติ  
    

                 เพ่ือปฏิบัติ  

เพ่ือทราบ 

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

เพ่ือทราบ 

 สถานีข่าวด่วน      /Fax/Trunk m
obile /โทรศัพท์/SM

S/   Group Line / Em
ail.            

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

เพ่ือทราบ 

ภายใน 10 นาที 
หลังเกิดเหตุ 

 

ผังการส่ือสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 1   
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ผังการส่ือสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2   

โรงงาน/สถานประกอบการท่ี
เกิดเหตุ 

 

ED 
 

โรงงาน /สถานประกอบการ          
ข้างเคียง 

จุดเกิดเหตุ 

MC 

OC 

FC FC 

FL FL FL FL 

FT FT FT FT 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี/ อําเภอ 

ชุมชน / ท่ีอาจได้รับผลกระทบ  

1669/รพ.ท้องท่ี /รพ.เอกชน           
ท่ีมีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ศูนย์ EMCC   
และหรือ /สํานักงานนิคมฯ 

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

                  เพ่ือทราบ 
  

                           เพ่ือทราบ   
  

                            เพ่ือปฏิบัติ  
    

                 เพ่ือปฏิบัติ  

เพ่ือทราบ 

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

เพ่ือทราบ 

 สถานีข่าวด่วน /Fax/ Trunk m
obile   /โทรศัพท์/SM

S/   Group Line / Em
ail.            

แจ้งทันที 

เพ่ือทราบ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 แจ้งทันทีหลังจาก 
 ผอ.พ้ืนท่ีรับทราบ 
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ผังการส่ือสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 3   

โรงงาน/สถานประกอบการท่ี
เกิดเหตุ 

 

ED 
 

โรงงาน /สถานประกอบการ          
ข้างเคียง 

จุดเกิดเหตุ 

MC 

OC 

FC FC 

FL FL FL FL 

FT FT FT FT 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี/ อําเภอ 

ชุมชน / ท่ีอาจได้รับผลกระทบ  

1669/รพ.ท้องท่ี /รพ.เอกชน           
ท่ีมีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ศูนย์ EMCC   
และหรือ /สํานักงานนิคมฯ 

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

                            เพ่ือปฏิบัติ  
    

                 เพ่ือปฏิบัติ  

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

เพ่ือปฏิบัต ิ

 สถานีข่าวด่วน      /Fax/Trunk m
obile /โทรศัพท์/SM

S/   Group Line / Em
ail.            

แจ้งทันที 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัต ิ

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัต ิ

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัต ิ

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัต ิ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 แจ้งทันทีหลังจาก 
 ผอ.พ้ืนท่ีรับทราบ 
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ตารางแสดงการแจ้งภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 

 
โรงงาน/สถาน
ประกอบการ 

ท่ีเกิดเหตุ 

 
นิคมฯ ท่ีเกิดเหตุ 

 

 
นิคมฯ มาบตาพุด 

(EMCC) 

 
เทศบาล 

ท้องท่ีเกิดเหตุ 

 
โรงพยาบาล

ท้องท่ี 

 
จังหวัด
ระยอง 

(ปภ.จังหวัด) 
1. แจ้งโรงงาน/พ้ืนท่ี

ใกล้เคียง (รั้ว
โรงงานติดกันหรือ
พ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ 
ทันที 

2. แจ้ง EMCC 

3. แจ้งนิคมฯ ท่ีสังกัด 
4. แจ้งเทศบาลท้องท่ี 
5. แจ้ง รพ. ท่ี

เก่ียวข้อง 
(กรณีท่ีมีหรือคาด
ว่ามีผู้ได้รับ 
บาดเจ็บ) 

 

1. แจ้งผู้บริหาร 
   ระดับสูงตามสาย  
   บังคับบัญชา 
2. แจ้งศูนย์ EMCC  
3. แจ้งกลุ่มโรงงาน /

ผู้ประกอบการใน
นิคมฯท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ 

4. แจ้งเทศบาลท้องท่ี 
5. แจ้งชุมชน

โรงเรียน วัด 
สุเหรา่ ท่ีอยู่ติด 

    นิคมฯ 
6. แจ้ง รพ.ท้องท่ี 
7. แจ้งสถานีตํารวจ 

ท้องท่ี 
 

1. แจ้งผู้บริหาร 
ระดับสูงตามสาย
บังคับบัญชา 

2. แจ้งกลุ่มโรงงาน /
ผู้ประกอบการใน
นิคมฯท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ 

3. แจ้งเทศบาลท้องท่ี
เกิดเหต ุ

4. แจ้งทีม PMC MPR 
RESA ESEC ทราบ 
เพ่ือจัดทีมเข้า
สนับสนุน 

5. แจ้งชุมชน 
โรงเรียน วัด 
สุเหรา่ ในพ้ืนท่ี 

6. แจ้ง รพ. ท่ี
เก่ียวข้อง 

7. แจ้งสถานีตํารวจ 
ท้องท่ี 

8. แจ้ง ปภ. จังหวัด 
 

1. แจ้งผู้บังคับ 
บัญชา ตาม 
สายงาน 

2. แจ้งชุมชน
โรงเรียน  วัด 
สุเหรา่ ท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

3. แจ้ง รพ.ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. แจ้ง นอภ.
เมืองระยอง 

5. แจ้ง ปภ. 
จังหวัด 
  

 

1. แจ้ง รพ.ใน
 เครือข่าย 
2. แจ้ง สสจ.

ระยอง และ
หน่วยงาน
ตามแผน
พิทักษ์ระยอง 

1. แจ้ง ผวจ.  
ระยอง 

2. แจ้งผู้บังคับ 
บัญชาตาม
สายงาน 

3. แจ้ง 8 ฝ่าย 
 ท่ีระบุไว้
ในแผนฯ 
จังหวัด 
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ตารางแสดงช่องทางในการส่ือสาร 

 

สถาน
ประกอบการ 
ท่ีเกิดเหตุ 

นิคมฯ ท่ีเกิดเหตุ 
 

นิคมฯ มาบตาพุด 
(EMCC) 

เทศบาลท้องท่ี โรงพยาบาล
ท้องท่ี 

จังหวัด
ระยอง 

(ปภ.จังหวัด) 
1. แจ้งทางโทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/Line 
Group 
 

1. แจ้งทางโทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/Line 
Group 
 
 

1. แจ้งทางโทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/ Line Group 
5. แจ้งผ่านหอเตือนภัย 
6. แจ้งผ่านสถานีข่าวด่วน 
7. ส่งทีมสนับสนุน ลง
พ้ืนท่ี  
8. แจ้งไปยังสถานีวิทย ุ 
   กระจายเสียงท้องถ่ิน 
9. นําเน้ือหาข่าวท่ีมีการ 
    แถลงข่าวไปแจกจ่าย
 โดยตรง 
10.แจ้งผ่านรถกระจาย
 เสียงเคลื่อนท่ี 

1. แจ้งทาง
โทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/ Line 
Group 
5. แจ้งข่าวทางหอ 
    กระจาย
 ข่าวเทศบาล 
6. แจ้งผ่านรถ 
    กระจาย
 เสียงเคลื่อนท่ี 

1. แจ้งทาง
โทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/Line 
Group 
 
 

1. แจ้งทาง
โทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. FAX 
4. SMS/Line 
Group 
 
 

 
หมายเหตุ   :   การดําเนินการตาม ช่องทางในการสื่อสารของนิคมฯ มาบตาพุด (EMCC) จะมีทีมสนับสนุน 
  จากโรงงาน / ผู้ประกอบการ RESA, MPR, ESEC,EMAG เป็นต้น เข้ามาช่วยเหลือ  
 
 

 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานและการสื่อสารกับชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาตาพุดและ
เทศบาลตําบลบ้านฉางในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ี กนอ. แบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีในการประสานงานดังนี้ 

12.1  จัดแบ่งพ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมายตามการประเมิน EIA แต่ละโรงงาน ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อชุมชน ซ่ึงได้แก่ ชุมชน 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ ชุมชนในเทศบาลตําบลบ้าน
ฉาง 14 ชุมชน รวมท้ังโรงเรียนและวัดในพ้ืนท่ี โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ซ่ึงได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 Zone : E นิคมอุตสาหกรรม RIL   ชุมชนชุมชนมาบข่า มาบในมาบข่า
ชุมชนสํานักอ้ายงอน  ชุมชนบ้านบน  ชุมชนหัวน้ําตกพัฒนา  ชุมชนวัดมาบตาพุด+ วัดมาบตาพุด+รร.
มณีวรรณวิทยา  ชุมชนบ้านล่างชุมชนเนินพะยอม  ชุมชนมาบยา ชุมชนอิสลาม(สุเหร่าบน+สุเหร่าล่าง+รร.

12. การประสานและการสื	อสารกบัชุมชน 
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ชุมชนอิสลาม)  ชุมชนตลาดมาบตาพุด( + รร.บ้านมาบตาพุด) ชุมชนสํานักกะบาก ชุมชนบ้านพลง วัดมาบข่า 
(+ โรงเรียนวัดมาบข่า) 

กลุ่มท่ี 2  Zone : F  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฝั่งตะวันออก) ชุมชนวัดโสภณ(+
วัดโสภณ + รร.วุฒินันท์)   ชุมชนซอยร่วมพัฒนา   ชุมชนซอยประปา  ชุมชนโขดหินมิตรภาพ(+วัดโขดหิน+
รร.วัดโขดหิน) ชุมชนโขดหิน 2(+ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร) ชุมชนเขาไผ่  

กลุ่มท่ี 3  Zone: G นิคมฯ มาบตาพุด  + ท่าเรือ  ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่+วัดตากวน+
รร.วัดตากวน  ชุมชนหนองน้ําเย็น  ชุมชนคลองน้ําหู ชุมชนเกาะกก  ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม ชุมชนกรอก
ยายชา(+วัดกรอกยายชา+รร.วัดกรอกยายชา)กลุ่มประมงเรือเล็กคลองตากวน,กลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวประดู่
,กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน,กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา,กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 

กลุ่มท่ี 4  Zone : D  นิคมฯ เหมราช (ตะวันออก)ทิศเหนือ  ชุมชนห้วยโป่ง 1 ,2
ชุมชนวัดห้วยโป่ง(+ วัดห้วยโป่ง + รร.วัดห้วยโป่ง)  ชุมชนตลาดห้วยโป่งชุมชนห้วยโป่งใน(-สะพานน้ําท่วม  )
ชุมชนหนองหวายโสมชุมชนเจริญพัฒนา ชุมชนซอยคีรี ชุมชนชากลูกหญ้า, ชุมชนชากลูกหญ้า (ฝั่งตะวันออก)  

กลุ่มท่ี 5  Zone : C นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (ตะวันออก)  ทิศตะวันตก  ชุมชน
มาบชะลูด (+รร.มาบชลูด+รร.เทศบาลมาบตาพุด)   ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง + รร.ระยองวิทย์ นิคมฯ 

กลุ่มท่ี 6   Zone : A  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง   ชุมชนหนองแฟบ(+รร.บ้านหนอง
แฟบ (สํานักมะม่วง/บ้านบนเนิน),กลุ่มประมงเรือเล็ก  หาดหนองแฟบ  

กลุ่มท่ี 7   Zone :B  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ชุมชนพยูน 1   ชุมชนพยูน 2     
ชุมชนพยูน 3   ชุมชนพยูน 4     ชุมชนเนินกระปรอก 1   ชุมชนเนินกระปรอก 2     ชุมชนบ้านภูดรเขา     
ชุมชนห้วยมะหาด    ชุมชนแผ่นดินไท   ชุมชนประชุมมิตร(+วัดล้อเกวียน )    ชุมชนประชุมมิตร(+รร.วัด
ประชุมมิตร) ชุมชนสี่ก๊ัก , ชุมชนเนินสําเหร่ 1, ชุมชนเนินสําเหร่ 2 ,กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา,กลุ่มประมง
เรือเล็ก พลาอู่ตะเพลาสามัคคี,กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยูน 

12.2  จัดแบ่งภารกิจหน้าท่ีในการดูแลและสื่อสารกับชุมชน โดยจะแบ่งกลุ่มโรงงาน ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายชุมชนท้ัง 7 กลุ่ม ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์โรงงานสามารถสื่อสารกับชุมชนดังกล่าว และกําหนด
พ้ืนท่ีท่ีเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงได้แก่ โรงเรียน วัด สถานท่ีทําการประธานชุมชน เป็นต้น 

12.3 เม่ือเกิดเหตุการณ์และมีประกาศหรือคําแถลงการณ์ EMCC (ทีมประชาสัมพันธ์) จะ
ประสานกับMPRและโรงงานผู้นํากลุ่ม เพ่ือส่งข่าวให้กับโรงงาน ซ่ึงอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 7 กลุ่มร่วม
สนับสนุนการดําเนินการ   

12.4  จัดกลุ่มโรงงานในพ้ืนท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือประสานงานกับ
กลุ่มพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 7 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีโรงงานผู้นํากลุ่ม ดังนี้ 

12.2  จัดแบ่งภารกิจหน้าท่ีในการดูแลและสื่อสารกับชุมชน โดยจะแบ่งกลุ่มโรงงาน ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายชุมชนท้ัง 7 กลุ่ม ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์โรงงานสามารถสื่อสารกับชุมชนดังกล่าว และกําหนด
พ้ืนท่ีท่ีเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงได้แก่ โรงเรียน วัด สถานท่ีทําการประธานชุมชน เป็นต้น 
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12.3 เม่ือเกิดเหตุการณ์และมีประกาศหรือคําแถลงการณ์ EMCC (ทีมประชาสัมพันธ์) จะ
ประสานกับMPRและโรงงานผู้นํากลุ่ม เพ่ือส่งข่าวให้กับโรงงาน ซ่ึงอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 7 กลุ่มร่วม
สนับสนุนการดําเนินการ   

12.4  จัดกลุ่มโรงงานในพ้ืนท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือประสานงานกับ
กลุ่มพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 7 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีโรงงานผู้นํากลุ่ม ดังนี้ 

 
ตารางการกลุ่มชุมชน และโรงงานผู้นํากลุ่ม   

กลุ่มท่ี ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้นํากลุ่ม 
1 - ชุมชนชุมชนมาบข่า   

- มาบในมาบข่า  
- ชุมชนสํานักอ้ายงอน    
- ชุมชนบ้านบน    
- ชุมชนหัวน้ําตกพัฒนา   
- ชุมชนวัดมาบตาพุด+วัดมาบตาพุด+รร.มณีวรรณ

วิทยา   
- ชุมชนบ้านล่าง  
- ชุมชนเนินพะยอม    
- ชุมชนมาบยา    
- ชุมชนอิสลาม(สุเหร่าบน+สุเหร่าล่าง+รร.ชุมชน

อิสลาม)   
- ชุมชนตลาดมาบตาพุด (+รร.บ้านมาบตาพุด)    
- ชุมชนสํานักกะบาก   
- ชุมชนบ้านพลง (วัดมาบข่าโรงเรียนวัดมาบข่า) 

Zone : F  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฝั่ง
ตะวันออก) 

- บ.โกลบอลเคมิคอล PTTGC #5 

- บ.มาบตาพุดโอฟินส์ MOC (SCG) 

- บ.ระยองโอลิฟินส์ ROC (SCG) 

- บ.ไทยพอลีเอททิลีน TPE (SCG) 

- บ. โรงแยกก๊าซ  PTT 

- บ.บองกอกอินดัสเตรียลแก๊ส BIG 

2 - ชุมชนวัดโสภณ(+วัดโสภณ + รร.วุฒินันท์)  
- ชุมชนซอยร่วมพัฒนา   
- ชุมชนซอยประปา  
- ชุมชนโขดหินมิตรภาพ(+วัดโขดหิน+รร.วัดโขดหิน) ,  
- ชุมชนโขดหิน 2(+ รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร) , 
- ชุมชนเขาไผ่  

 

Zone : F  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฝั่ง
ตะวันออก) 

- บ.โกลบอลเคมิคอล PTTGC#1  

- บ.สตาร์ปิโตรเลี่ยม SPRC T 

- บ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์TPC (SCG)  
- บ.วินิไทย (VNT) 

- บ.ศักด์ิชัยสิทธิ์(SKAC) 

- บ.เอช ซี สสตาร์ค 

- บ.โอเอสซี สยามซิลิกา 

3 - ชุมชนตากวน(-อ่าวประดู่+วัดตากวน+รรร.วัดตากวน  Zone: G นิคมฯ มาบตาพุด  + ท่าเรือ ( I-7 / I-8) 
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กลุ่มท่ี ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้นํากลุ่ม 
- ชุมชนหนองน้ําเย็น   
- ชุมชนคลองน้ําหู 
- ชุมชนเกาะกก   
- ชุมชนเกาะกก(-หนองแตงเม)  
- ชุมชนกรอกยายชา(+วัดกรอกยายชา+รร.วัดกรอก

ยายชา) 
- กลุ่มประมงเรือเล็กคลองตากวน, 
- กลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวประดู่, 
- กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน, 
- กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 
 
 
 
 
 
 

 

- บ.บางกอกเซนติติกBST 
- บ.สไตโรลูชั่น (ชื่อเดิม INEOS)  
- บ.ไบเออร์ (BAYER) 
- บ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอล (TPT)  
- บ.อินโดรามา โพลิเอสเตอร์ อินดัสตรี(IRPL) 

- บ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC6) 
- บ.พีทีที แอลเอ็นจี PTTLNG 
- บ.บีแอลซีพี  พาเวอร์(BLCP) 
- บ.มาบตาพุดแท้งค์ (MTT (SCG)) 

- บ.ระยองเทอร์มินอลแท้งค์RTC (SCG) 
- บ.แอร์ลิควิด(ALT) 
- บ.โกลว์GLOW 
- บ.เหล็กก่อสร้างสยาม 
- บ.สยามแผ่นเหล็กวิลาส 
- บ.ไทยแท้งค์เทอมินัล 
- บ.ไทยชินกง 

4 - ชุมชนห้วยโป่ง 1 และ2, 
-  ชุมชนวัดห้วยโป่ง(+ วัดห้วยโป่ง + รร.วัดห้วยโป่ง)   
- ชุมชนตลาดห้วยโป่ง  
- ชุมชนห้วยโป่งใน(-สะพานน้ําท่วม ) 
- ชุมชนหนองหวายโสม 
- ชุมชนเจริญพัฒนา  
- ชุมชนซอยคีรี  
-  ชุมชนชากลูกหญ้า  
-  ชุมชนชากลูกหญ้า (ฝั่งตะวันออก)  

Zone : D  นิคมฯ เหมราช (ตะวันออก)ทิศ
เหนือ  

- บ.ไทยโอลิโอเคมี(TOL) 

- บ.ไทยอิทอกซิเลท(TEX) 

- บ.ทีโอซีไกลคอล (TOC GLYCOL) 

- บ.เหล็กสยามยาโมโตะ(SYS)  

- บ.ยูไนเต็ดสตีล(SUS)  

- บ.ลินเด(LINDE)  

- บ.HMC Polymers (PDS) 

- นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคิน กัลป์วาไน
ซ่ิง 

- บ.วนชัยเคมีคอลอินดัสตรีส์ 

- บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
(GPSC) 
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กลุ่มท่ี ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้นํากลุ่ม 
5 - ชุมชนมาบชะลูด (+รร.มาบชลูด+รร.เทศบาลมาบ

ตาพุด)    
- ชุมชนมาบชะลูด(-ชากกลาง + รร.ระยองวิทย์ นิคม

ฯ) 
 
 

Zone : C นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
(ตะวันออก)  ทิศตะวันตก 

- บ.PTT Asahi 

- บ.อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์  

- บ.สยามมิตซุย(SMPC /SCG)  

- บ.ไทยเพ็ทเรซิน(TPRC/SCG)  

- บ.เคแอลเจ(KLJ) 

- บ.แม็คเคมา(Mechema) 
- บ.เอ็มไอจี โปรดักส์ชั่น (ผลิต 02, N2) 

- บ.เอ็นเอส บลูสโคป 
6  - ชุมชนหนองแฟบ(+รร. บ้านหนองแฟบ (สํานัก

มะม่วง/บ้านบนเนิน) 
 - กลุ่มประมงเรือเล็ก  หาดหนองแฟบ 

 Zone : A  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

- บ.พีทีที โกลบอล (PTT GC#11) 

- พีทีที ฟีนอล(PTT PHENOL) 

- บ.แกรนด์สยามคอมโพสิต(GSC /SCG)  

- บ.ไทยเอ็มเอฟซี (MFC /SCG) 

- บ.ผาแดงอินดัสตรี (PDI) 

- บ.ไทยโพลีอะซีตอล(TPAC) 
- บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต(TPCC) 
- บ.เฮชเอ็มซีโพลีเมอร์(HMC) 

7 - ชุมชนพยูน 1   

- ชุมชนพยูน 2      

- ชุมชนพยูน 3    

- ชุมชนพยูน 4       

- ชุมชนเนินกระปรอก 1    

- ชุมชนเนินกระปรอก 2     

- ชุมชนบ้านภูดรเขา      

- ชุมชนห้วยมะหาด     

- ชุมชนแผ่นดินไท    

- ชุมชนประชุมมิตร +วัดประชุมมิตร+รร.วัดประชุม

Zone : B  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

- ดาว เคมิคอล 

- อินโดรามา ปิโตรเคม 

- ปตท. 

- พูแรค 

- โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

- เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ 

- ชินเอทซุ ซิลิโคนส์ 

- อิวอนิกแอโรซิล 

- เอ็มทีพีเอชพีพีโอแมนูแฟคเจอริ่ง 

- เอ็มทีพีเอชเจวี 

- สยามแลเท็กซ์สงเคราะห์ 
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กลุ่มท่ี ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้นํากลุ่ม 
มิตร 

-   ชุมชนล้อเกวียน     

  -   ชุมชนสี่ก๊ัก    

  -   ชุมชนเนินสําเหร่ 1    

  -   ชุมชนเนินสําเหร่ 2 

  -   กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา 

  -   กลุ่มประมงเรือเล็ก พลาอู่ตะเพลาสามัคคี 

  -   กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยูน 

- โซลเวย์เพอร๊อกซีไทย 

- พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 

 
12.5  ประสาน / สนับสนุน การอพยพ ชุนชุม / โรงเรียน / วัด / พ้ืนท่ีได้รับผลกระทบไปยัง

พ้ืนท่ี ซ่ึงปลอดภัย ซ่ึงจะสอดคล้องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ของแต่ชุมชน 
หมายเหตุ  :   1.  การดําเนินการแจ้งเหตุและสื่อสารกับชุมชน โรงเรียน วัด สุเหร่า ให้เป็นหน้าท่ีหลักของ

ทีมสนับสนุนการสื่อสารและประสานงานท่ีประกอบด้วย ทีม  MPR, RESA, ESEC  โดย
ให้มีการดําเนินการตาม แผนงานท่ีทีมสนับสนุนได้จัดทําไว้ 

2. การให้ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเ ก่ียวข้องกับภาวะฉุกเฉิน ท่ี เ กิดข้ึน ให้ เป็นหน้าท่ีของ  
Emergency Director (ED) ของ กนอ.หรือผู้ท่ีรับมอบหมายจาก ED ของ กนอ.เท่านั้น 
12.6 การทดสอบการสื่อสาร  

1)  การทดสอบการสื่อสารของผู้ประกอบการ  
ให้ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ทําการทดสอบการสื่อสาร ในระหว่าง

ท่ีมีการดําเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ของแต่ละบริษัทฯ ซ่ึงสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม จะทําการทดสอบการ
สื่อสารตามข้อมูลการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ และสถานการณ์ท่ีได้แจ้งต่อสํานักงานนิคมฯ  ท้ังนี้ จะต้องทําการแจ้งว่า 
“การซ้อมแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ” 

2)  การทดสอบการสื่อสารของสํานักงานนิคม และศูนย์เฝ้าระวังฯ (EMCC) 
EMCC จะดําเนินการทดสอบช่องทางในการสื่อสารและอุปกรณ์ ในการสื่อสาร

และการแจ้งเหตุ ดังนี้ 
 
ตารางการทดสอบช่องทางในการส่ือสารและอุปกรณ์ 

ลําดับ ช่องทางในการส่ือสาร วันในการทดสอบ 

1. โทรศัพท์ หมายเลข 038-683-933 ทุกวัน เวลา 9.00 น. 

2. โทรสาร หมายเลข 038-685-756 ทุกวัน เวลา 9.00 น. 
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3. ระบบทรังค์โมบาย(Trunk Mobile) ทุกวัน เวลา 8.00 น. กับ 20.00 น. 

4. สถานีข่าวด่วน วันพฤหัสฯ เวลา 15.00 น.สัปดาห์แรกของเดือน 

5. ข้อความสั้น (SMS) วันพฤหัส เวลา  14.00 น.สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 

6. รถเคลื่อนท่ีเร็วและประชาสัมพันธ์ วันพฤหัส เวลา  13.00 น.สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 

 
  
 

หลังจากท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ท้ังหมดได้แล้ว OC ของโรงงานและ OC ของเทศบาล 
เป็นผู้ประเมินสถานการณ์และรายงานให้  ED ของโรงงานท่ีเกิดเหตุเพ่ือพิจารณาร่วมกับED ของ กนอ. เพ่ือ
รายงานไปยังผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้อํานวยการอําเภอหรือผู้อํานวยการจังหวัด (ตามระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ์) พิจารณาประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ท้ังนี้ทุกฝ่ายต้องม่ันใจว่าจะไม่เกิดอันตรายใด ๆ ข้ึนอีก
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุหรือพ้ืนท่ีข้างเคียง แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าควรมีทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบางทีมเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนอีก 
 
 
 

การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยได้ยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการ
ดําเนินการท้ังปวง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นหน้าท่ีของ กนอ.ท่ีจะต้องประสานงานกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติและเป็นการ
ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยให้กลับสู้สภาพเดิมโดยเร็ว 

14.1 ข้ันตอนการให้ความช่วยเหลือและการฟ้ืนฟูบูรณะ  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการประสานงานกับโรงงาน/ 

หรือสถานประกอบการ ท่ีเกิดเหตุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น เทศบาล ปภ.จังหวัด ตํารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ 
โดยโรงงาน/หรือสถานประกอบการ ท่ีเกิดเหตุจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆดังนี้   

1) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก  

2) สํารวจความเสียหาย  และความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยโดยจัดทําบัญชีเป็น
ประเภทไว้ 

3) สงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ตามบัญชีท่ีสํารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบท่ีรัดกุมสามารถ
สงเคราะห์ได้เรียบร้อยท่ัวถึง 

4) ดําเนินการช่วยเหลือซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมให้พอใช้การได้ใน
เบ้ืองต้น 

14.  การฟื� นฟแูละช่วยเหลือผู้ประสบภยั  

13.  การประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
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5) การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว และดําเนินชี้แจ้งต่อสาธารณชนให้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันการเกิดซํ้า 

6) การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย  และการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเนื่อง  

7) โรงงาน/สถานประกอบการซ่ึงเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้/ชดเชยความ
เสียหายต่างๆท่ีเกิดข้ึน  (ตามหลัก Polluter Pay Principles  (PPP) ) 
 
 
 

ผู้ประกอบการใดท่ีก่อให้เกิดภัยและทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง กนอ.จะพิจารณาสั่งการ
ให้ระงับการประกอบกิจการจะต้องหยุดกิจกรรมดังกล่าวทันที และดําเนินการตรวจสอบและ    หาสาเหตุของ
ภัย โดยใช้บุคลากรหรือองค์กรหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญเป็นท่ียอมรับต่อสาธารณะชน 
ดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุต่อคณะทํางาน ท่ี กนอ.จัดต้ังข้ึนประกอบด้วย หน่วยงานวิชาการ 
หน่วยงานท้องถ่ิน ผู้แทนชุมชน รวมท้ังมีท่ีปรึกษาจากสถาบันต่าง ๆ  ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้
พิจารณา 

 
 

16.1  โรงงาน / สถานประกอบการจะต้องดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนของโรงงาน
อุตสาหกรรม / สถานประกอบการของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือความเหมาะสมตามสถานการณ์  

16.2  ให้ กนอ.และโรงงาน / สถานประกอบการดําเนินการ จัดให้มีการซ้อมตามแผนฯ 
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 

17.1  กําหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีมาบ
ตาพุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และนําปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการ
ซ้อมหรือหลังจากเกิดเหตุจริง มาดําเนินการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

17.2  กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการ เป็นผู้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุง แผนปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 
 
 

16.  การฝึกซ้อมแผนและการปฏิบติัตามแผน 

15.  การตรวจสอบและหาสาเหต ุ

17. การทบทวนและปรบัปรงุแผนปฏิบติัการภาวะฉุกเฉินฯ 
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ภาคผนวก 
 

1. ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ 
2. แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
3. แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 
4. รายการรถดับเพลิงในพ้ืนท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
5. รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพ้ืนท่ีบ้านฉาง 
6. รายละเอียดสารเคมีท่ีใช้ในพ้ืนท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม(มาบตาพุดคอมเพล็กซ์) 
7. รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนท่ีจุดติดต้ังสถานี 
8. ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล 
9. ข้อมูลโรงพยาบาล 

 
 
 

 


