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คำนำ
น้ำท่วมขังเป็นปญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ โดยฤดูฝนของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนจะมีปริมาณและ
การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ฤดูฝนปีนี้
จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 สำหรับฤดูฝน
ของประเทศไทยตอนบนจะสิ ้น สุ ดประมาณกลางเดื อ นตุล าคม ส่ว นภาคใต้จ ะมีฝ นตกต่ อ เนื ่ องต่ อ ไปถึ ง
กลางเดือนมกราคม
เพื ่ อ เป็ น การเตรี ย มพร อมรั บ สถานการณน้ ำ ท่ ว มขั ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมุทรปราการ จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขัง
จังหวัด สมุทรปราการ ปี ๒๕63 ขึ้น โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และ
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 1 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขัง จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
1.1 สภาพภูมิศาสตร์
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มน้ำตอนล่าง หรือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศาเหนือ
และเส้ น แวงที่ 100 - 101 องศาตะวัน ออก มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 1,004 ตารางกิ โลเมตร หรือ ประมาณ
627,557 ไร่ มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กม. ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร
ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร
ทิศใต้ตดิ กับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล) ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร
1.2 สภาพภูมิอากาศ
เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศค่อนข้างร้อนแต่ไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส
ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกมาก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
ทั้ งปี 1,300 - 1,600 มิ ล ลิ เมตร เริ่ ม ตั้ งแต่ เดื อ นมิ ถุ น ายน - เดื อ นตุ ล าคม ฤดู ห นาวไม่ ห นาวจนเกิ น ไป
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 26.60 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
1.3 การคมนาคมขนส่ง
(1) การคมนาคมทางบก จังหวัดสมุทรปราการมีทางหลวงสายหลัก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และทางหลวงสายรอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรปราการ รวมทั้งทางบริการพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และยังมี
ทางด่วนพิเศษสายมอเตอร์เวย์และทางด่วนเชื่อมต่อสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางพิเศษ
บูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จำนวนทั้งสิ้น 82 สายทาง
และมีสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1, 2
(2) การคมนาคมทางน้ ำ จั งหวัดสมุท รปราการ มี ท่าเที ย บเรือขนส่ งโดยสารสาธารณะ และ
ท่าขนส่งสินค้าที่สำคัญ รวม 32 แห่ง และมีท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตัน จำนวน 53 ท่า
/ (3) การคมนาคม ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 2 ของ 18 หน้า
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(3) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International
Airport) ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีเนื้ อที่ 20,000 ไร่ รองรั บ เที่ ย วบิ น มากกว่า 76 เที่ ย วบิน ต่อชั่ว โมง รองรับการขนส่ งสิ น ค้ าทางอากาศ
3 ล้านตันต่อปี และรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิยังมีแผน
ที่จะขยายและปรับ ปรุงสนามบิ น (โครงการพัฒ นาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเฟส 2) จะแล้ว เสร็จภายในปี
พ.ศ. 2563 จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้สูงถึ ง 85 ล้านคนต่อปี พัฒ นาไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง
ด้านการบินของภูมิภาค โดยเป็นศูนย์กลางการบินและประตูสู่เอเชีย ให้บริการ 107 สายการบินสู่ 142 เมืองทั่วโลก
(4) การคมนาคมระบบราง (รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่ วนช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ) รฟม.
ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เพื่อต่อขยายโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว (BTS) ตั้งแต่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลอง
สำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แยกการไฟฟ้านครหลวง
สาขาสมุทรปราการ (จุดปลายทางถนนศรีนครินทร์) แยกแพรกษา แยกถนนสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดปลายทาง
ที่สถานีการเคหะสมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 12.6 กิโลเมตร จำนวน 9 สถานี เริ่มก่อสร้าง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2561 และดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
อีก 4 สถานี จุดสิ้นสุดปลายทางที่สถานีบางปู คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - สำโรง รวมระยะทาง 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
โดยมี กำหนดการแล้ วเสร็จ ประมาณเดือนสิ งหาคม 2563 ซึ่ งจะช่ วยอํานวยความสะดวกในการเดิน ทาง
แก่ประชาชนที่มาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง
1.4 แหล่งน้ำ
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
โดยระบบของน้ำฝั่งตะวันตก มีแม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เป็ นแม่น้ำสายหลั ก โดยทดน้ำ
จากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ส่วนระบบน้ำในฝั่งตะวันออกส่งมาตามคลองสายใหญ่ อนุศาสนนันทน์
หรือคลองชัยนาท - ป่าสัก โดยระบายน้ำมาจากประตูระบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผ่านมาทางประตู
ระบายน้ำช่องแค ประตูระบายน้ำโคกกระเทียม และประตูระบายน้ำเริงรางลงมาจรดแม่น้ำป่าสักที่เหนือเขื่อน
พระรามหก จังหวัดสระบุรี และมีน้ำจากเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์มาช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่งจากเขื่อนพระรามหก
ส่งน้ำมาทางคลองระพีพัฒน์สายใหญ่สู่คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หรือคลอง 13 ผ่านจังหวัดปทุมธานี และแยกสู่
คลองต่าง ๆ ดังนี้ ทางทิศตะวันตกลงสู่คลองแสนแสบ ทิศตะวันออกลงสู่คลองบางขนากและคลองนครเนื่องเขต
โดยจากคลองแสนแสบน้ ำจะไหลลงสู่ คลองประเวศบุ รีรมย์และคลองนครเนื่ องเขตไหลสู่ คลองพระองค์ ไชยานุชิ ต
โดยคลองประเวศบุรีรมย์และคลองพระองค์ไชยานุชิตจะไหลลงสู่คลองในจังหวัดสมุทรปราการ และน้ำจะไหลสู่
คลองชายทะเลและระบายออกสู่ทะเลตามสถานีสู บน้ำต่าง ๆ แม่น้ำลำคลองที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
ทัง้ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและขุดขึ้น ได้แก่
(1.1) แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านอำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอเมือง
สมุทรปราการ มีความสำคัญทางด้านการเกษตรต่อที่ราบภาคกลาง สำหรับในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตการผลิตทางอุตสาหกรรม และเป็นทางผ่านเข้า – ออกของท่าเรือกรุงเทพฯ จึงมีความสำคัญในด้าน
การคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก
(1.2) คลองสำโรง ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 3 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(1.2) คลองสำโรง เป็ น คลองที่ ขุ ด เชื่ อ มระหว่ า งแม่ น้ ำเจ้ า พระยาและแม่ น้ ำ บางปะกง
ตามแนวตะวัน ออก - ตะวัน ตก คลองสายนี้ มี ค วามยาวในเขตจั งหวัด สมุท รปราการ 39.150 กิโลเมตร
ไหลผ่านอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ
โดยเชื่อมกับแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
(1.3) คลองชายทะเล เป็ นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่ างคลองบางปิ้ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ไหลขนานชายฝั่งทะเลและถนนสุขุมวิท ผ่านอำเภอบางบ่อไปบรรจบกับ แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความยาวในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 36.850 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความสำคั ญอย่างมากในด้านการป้องกัน
อุทกภัย โดยเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง
(1.4) คลองด่าน เดิมชื่อว่าแม่น้ำบางเหี้ย เป็นคลองขนาดใหญ่ กว้าง 50 - 70 เมตร ไหลในทิศทาง
เหนือใต้ เชื่อมระหว่างคลองสำโรงกับคลองชายทะเลในอำเภอบางบ่อ ความยาวตลอดสาย 10.640 กิโลเมตร
(1.5) คลองบางปลา เป็ น คลองขุ ด เชื่ อ มใน แนวเหนื อ ใต้ ระหว่ า งคลองสำโรงกั บ
คลองชายทะเล ความยาวทั้งสิ้น 10.470 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความสำคัญในด้านการระบายน้ำ เนื่องจากมี
แนวตรงสามารถจุน้ำได้มากและบริเวณปลายคลองมีสถานีสูบน้ำควบคุมการระบาย
(1.6) คลองบางโฉลง เป็นคลองแยกจากคลองสำโรงที่วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี ผ่านท้องที่
ตำบลบางโฉลง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
(1.7) คลองสรรพสามิ ต เป็ น คลองขุ ด แยกจากแม่ น้ ำ เจ้ า พระยาที่ ต ำบลแหลมฟ้ า ผ่ า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ไหลผ่านไปยังตำบลนาเกลือ ถึงจังหวัดสมุทรสาคร ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
(1.8) คลองบางเสาธง เป็ น คลองที่ เริ่ ม จากหมู่ 5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี
ถึงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง ผ่านท้องทีอ่ ำเภอบางพลี
(1.9) คลองพระองค์ไชยานุชิต เป็นคลองขนาดใหญ่ กว้าง 40 - 60 เมตร ไหลเชื่อมในแนว
เหนือใต้ โดยในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีความยาวจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองสำโรง 14.500 กิโลเมตร
นอกจากแม่น้ำลำคลองทั้ง 9 สายแล้ว ยังมีคลองสายรองและสายอื่น ๆ อีกมากกว่า 100 สาย
และคันกั้นน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คันกั้นน้ำเลียบคลองชายทะเล คันกั้นน้ำพระราชดำริ และคันกั้นน้ำชั้นนอก
(2) ระบบชลประทาน แบ่งพื้นที่การรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ
(2.1) พื้ น ที่ ก ารชลประทานในเขต โครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษา ลั กษณ ะของ
การชลประทานประเภทนี้เป็นโครงการเก็บกักรักษาน้ำ ระบายน้ำ การชะล้างดินเค็ม และการบรรเทาปัญหา
น้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ รวม 405,800 ไร่ ซึ่งมีโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาชลหารพิจิตร รับผิดชอบพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง
รวมพื้นที่ 321,100 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต รับผิดชอบพื้นที่บางส่ว นของ
อำเภอบางบ่อ รวมพื้นที่ 115,000 ไร่
(2.2) พื้ น ที่ ช ลประทานนอกเขตโครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษา มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
191,457.50 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่บางส่วนอยู่ฝั่งตะวันออก
ระหว่ า งแนวถนนสุ ขุ ม วิ ท กั บ แม่ น้ ำ เจ้ า พระย าและชายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทย ได้ แ ก่ อำเภอพระประแดง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองสมุทรปราการ

/ (3) การบริหาร ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 4 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(3) การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ (โครงการชลประทานสมุทรปราการ/โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร)

แผนที่ : การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร)
(3.1) ฝั่งตะวันออก
(3.1.1) เกณฑ์เฝ้าระวังระดับน้ำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จุดเฝ้าระวัง
ปตร.มีนบุรี
ปตร.ลาดกระบัง
ปตร.บางพลี
ปตร.ตำหรุ
ปตร.ชายทะเล
สน.ชลหารพิจิตร
สน.ประเวศน์
สน.หนองจอก

ระดับตลิ่ง
(ม.รทก.)
+ 1.35
+ 0.80
+ 0.60
+ 0.50
+ 0.50
+ 0.50
+ 1.50
+ 2.00

ระดับน้ำเฝ้าระวัง
(ม.รทก.)
+ 0.60
+ 0.20
0.00
- 0.20
0.00
0.00
+ 0.75
+ 1.10
/ (3.1.2) การป้องกัน ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 5 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(3.1.2) การป้องกันอุทกภัย
- คลองชายทะเล เครื่องสูบน้ำ 9 สถานี ขนาด 3-25 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
จำนวน 83 เครื่อง ประสิทธิภาพการระบายสูงสุด 445 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
- คลองพระองค์ ไ ชยานุ ชิ ต สน.ประเวศน์ บุ รี ร มย์ เครื่ อ งสู บ น้ ำ ขนาด
3 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที จำนวน 20 เครื่อง ประสิทธิภาพการระบายสูงสุด 60 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ
วินาที
- คลองแสนแสบ สน.หนองจอก เครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
จำนวน 20 เครื่อง ประสิทธิภาพการระบายสูงสุด 60 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
(3.1.3) การบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออก
- กรณีปริมาณฝนและน้ำเหนือ ไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง
จะพร่องน้ำในคลองชายทะเล โดยสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.รทก.
- ตามแนวคันพระราชดำริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ำหลากเข้าไป
ในกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ชั้นใน)
- กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองสำโรง มีระดับสูงกว่า
ระดับเฝ้าระวังจะประสานกับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื่อระบายน้ำผ่านแนวคันพระราชดำริ
ออกสู่แม่นำ้ เจ้าพระยา
(3.2) ฝั่งตะวันตก
(3.2.1) เกณฑ์ เฝ้ า ระวั ง ระดั บ น้ ำ ในแม่ น้ ำ เจ้ า พระยา กรณี ส ถานี วั ด น้ ำ บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำผ่านเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
(3.2.2) การป้องกันอุทกภัย
โครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย ปตร. 4 ช่อง
และคลองลั ดโพธิ์ กว้าง 66 เมตร ยาว 600 เมตร เพื่อเบี่ยงน้ำระยะทาง 18 กิโลเมตร เหลื อเพียง 600 เมตร และลดเวลา
ระบายน้ำจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที ประสิทธิภาพการระบายน้ำสูงสุดเฉลี่ย 45-50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(3.3.3) การบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตก
กรณีปริมาณน้ำผ่านสถานีวัดบางไทร เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
จะบริหารจัดการน้ำ ปตร.คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพล น้ำขึ้น/ลง เมื่อระดับน้ำด้านเหนือสูงกว่าท้ายน้ำ ควบคุม
ความเร็วกระแสน้ำไม่เกิน 1 เมตร/วินาที และปริมาณน้ำผ่าน ปตร. ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา
1.5 ลักษณะการปกครอง
(1) การปกครองท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งตามลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน 6 อำเภอ
50 ตำบล 399 หมู่บ้าน ดังนี้
(1.1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มี 13 ตำบล 95 หมู่บ้าน
(1.2) อำเภอพระประแดง
มี 15 ตำบล 67 หมู่บ้าน
(1.3) อำเภอบางพลี
มี 6 ตำบล 83 หมู่บ้าน
(1.4) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
มี 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน
(1.5) อำเภอบางบ่อ
มี 8 ตำบล 74 หมู่บ้าน
(1.6) อำเภอบางเสาธง
มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
/ (2) การปกครอง ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 6 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(2) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง ดังนี้
(2.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) เทศบาลนคร
(2.3) เทศบาลเมือง
(2.4) เทศบาลตำบล
(2.5) องค์การบริหารส่วนตำบล
(3) ประชากรจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง
จำนวน 14 แห่ง
จำนวน 26 แห่ง

อำเภอ

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง
รวม

257,249
93,998
123,142
68,715
53,609
37,966
634,679

283,730
100,758
137,891
72,910
56,239
40,401
691,929

540,979
194,756
261,033
141,625
109,848
78,367
1,326,608

261,302
87,788
158,475
63,667
46,843
57,307
675,382

ตาราง : จำนวนประชากรจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1.6 ลักษณะการประกอบอาชีพ
(1) ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของประเทศ และยังเป็นแหล่ งวัตถุดิบที่ นำเข้า
มาจากต่างประเทศ เป็ น คลังสิน ค้าที่ส ำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ก ลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ ทำให้ ก ารขนส่ งวัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ ามี ค วามสะดวกและเสี ยค่ าใช้ จ่ายต่ ำ จึ งมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ให้
นั กลงทุ น เข้ามาประกอบกิจ การเป็ น จำนวนมาก โดยมีอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ส ำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ผลิตภั ณฑ์โลหะ ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก เป็นต้น

/อำเภอ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 7 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอ

จำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม

เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางพลี
บางบ่อ
บางเสาธง
รวมทั้งหมด

2,396
1,142
694
2,093
333
909
7,567

เงินทุน
(บาท)
207,263,044
85,763,250
29,456,614
123,379,949
34,120,844
127,890,283
607,873,984

คนงาน (คน)
หญิง
66,874
29,626
13,961
52,076
5,115
27,008
194,660

ชาย
91,061
43,539
19,988
63,724
8,485
45,584
272,381

รวม
157,935
73,165
33,949
115,800
13,600
72,592
467,041

ตาราง : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560)
(2) ภาคเกษตรกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทำการเกษตรลดลง เนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรที่เคย
เป็นเจ้าของที่ดินที่ประสบปัญหาในการทำการเกษตรเริ่มทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน
พื้นที่
พื้นที่ถือครอง การเกษตร
ครัวเรือน
(ไร่)
การเกษตร
(ไร่)

อำเภอ
เมือง
สมุทรปราการ
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางพลี
บางบ่อ
บางเสาธง
รวม

ประมง

ปศุสัตว์

พื้นที่
(ไร่)

จำนวน
(ราย)

พื้นที่
(ไร่)

จำนวน
(ราย)

119,098

14,184

851

13,892

483

9

10

45,855
75,236
152,430
153,129
81,809
627,557

2,406
20,166
27,581
50,488
35,330
150,155

1,130
1,460
1,721
3,506
2,034
10,702

2
19,895
23,858
28,935
23,849
110,431

3
997
1,175
1,975
1,396
6,029

1
0.5
6
14
34
64.5

2
1
9
17
132
171

ตารางที่ 1.6 : จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562)
/ (2.1) ปลูกพืช ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 8 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(2.1) ปลูกพืช มีพื้นที่จำนวน 150,155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีครัวเรือนเกษตรกร
10,702 ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อยละ 1.58 เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง
ปลูกมากที่สุด จำนวน 22,544 ไร่ รองลงมาเป็นไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว กล้วย มะนาว ปลูกทุกอำเภอ
จำนวน 16,132 ไร่ ส่วนพืชผัก เช่น ผักกะเฉด ข่า ตะไคร้ อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงปลูกมากที่สุด
จำนวน 5,364 ไร่ และไม้ดอกไม้ป ระดับ เช่น หมากผู้ หมากเมีย โกสน ปาล์ มประดับ ปลู กมากที่อำเภอ
พระประแดง จำนวน 170 ไร่
(2.2) ประมง พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเหมาะสมต่อการทำการประมงทั้งการประมงน้ำจืด
และประมงชายฝั่ง เนื่องจากตั้งอยู่บนปากแม่น้ำเจ้าพระยา และมีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวถึง 47.20 กิโลเมตร
ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยธาตุ อ าหาร ทำให้ ป ระชาชนส่ ว นหนึ่ งยึ ด อาชี พ การประมงเป็ น อาชี พ หลั ก โดยมี พื้ น ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญ จำนวน 110,431 ไร่ หรือร้อยละ 17.60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกร
6,029 ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.89 ประกอบด้ ว ย ประมงน้ ำจืด จำนวน 62,836 ไร่ ได้แ ก่ ปลานิ ล
ปลาสลิ ด ปลาเบญจพรรณ กุ้ งขาว เป็ น ต้ น และประมงชายฝั่ ง จำนวน 47,595 ไร่ ได้ แ ก่ กุ้ งกุ ล าดำ
กุ้งขาวแวนนาไม หอยแครง หอยแมลงภู่ ปลากะพงขาว เป็นต้น
(2.3) ปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสมุทรปราการมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นการเลี้ยง
แบบรายย่อย มิได้เลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หรือเชิงพาณิชย์ แต่กลับมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปหลายแห่ง
ตั้ งอยู่ ในจั งหวั ด โดยการนำเข้ าจากแหล่ งอื่ น มาแปรรู ป ในจั งหวั ด มี ค รั ว เรือ นเกษตรกร 171 ครั ว เรือ น
หรือร้อยละ 0.03 สัตว์ที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ สัตว์ปีก จำนวน 62,270 ตัว เช่น ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ใหญ่
เพื่อการบริโภค จำนวน 2,084 ตัว เช่น โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็นต้น
(2.4) พื้ น ที่ ป ลู ก ข้าวนาปี จำนวน 17,870.51 ไร่ 899 ครัว เรื อ น และนาปรัง จำนวน
16,201.55 ไร่ 827 ครัวเรือน ดังนี้
พืน้ ทีป่ ลูกข้าว
อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

ครัวเรือน
4
704
1
0
1
189
899

นาปี
แปลง
ไร่
4
19.75
880 13,778.76
1
4.0
0
0.0
1
0.50
316 4,067.50
1,202 17,870.51

ครัวเรือน
0
709
0
0
0
118
827

นาปรัง
แปลง
0
954
0
0
0
202
1,156

ไร่
0.0
13,660.80
0.0
0.0
0.0
2,540.75
16,201.55

ตาราง : จำนวนพื้นทีป่ ลูกข้าวนาปีและนาปรังของจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

/ 1.7 สถานการณ์ ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 9 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
1.7 สถานการณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ( ปี 2560 - 2562 )
สถิติการเกิดอุทกภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562
พื้นที่
จำนวน
จำนวน
จำนวน
มูลค่าความ
ปี
ประสบ ครัวเรือน
เสียชีวิต บาดเจ็บ
ครั้ง
ผู้ประสบภัย
เสียหาย
พ.ศ.
ภัย
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
ที่เกิดภัย
(คน)
(บาท)
(อำเภอ) (ครัวเรือน)
2560
2561
2562
รวม
ที่มา : ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดู ฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ฤดูฝน
ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนจะมีป ริมาณ
และการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วยปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ฤดูฝนปีนี้
จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5
สำหรับ ฤดูฝ นของประเทศไทยตอนบนจะสิ้ นสุ ดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่ว นภาคใต้จะมี
ฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ทั น ต่ อ สถานการณ์ ตลอดจนฟื้ น ฟู บู ร ณะ
สิ่ ง สาธารณประโยชน์ ที่ ช ำรุ ด เสี ย หายให้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม โดยเร็ ว จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจึ ง จั ด ตั้ ง
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มขั ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ปี 2563 ขึ้ น
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อเป็ นแนวทางในการเตรียมการป้ องกัน และการประสานการปฏิบั ติ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง
ทั้งหน่ วยปฏิบั ติห ลั กและหน่ วยสนั บ สนุ นการปฏิ บัติ เพื่ อให้ การดำเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญ หาเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อ เป็ น การกำหนดหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งไว้ให้ พ ร้อ ม ทั้ งในด้ าน
กำลังคน และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
2.3 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งลด
การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
/ 3. การปฏิบัติ ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 10 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3. การปฏิบตั ิ
3.1 การลดความเสี่ยง
3.1.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
3.๑.1.1 ตรวจสอบพื้ นที่เสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยงน้ ำท่ว ม จัดทำแผนที่ พื้น ที่เสี่ ย งภั ย
ให้ เป็ น ปั จจุ บั น จัด ทำข้อมูล พื้ น ที่ ป ลอดภั ย เพื่อรองรับการอพยพ/เส้ นทางการอพยพประชาชนไปยัง พื้ นที่
ปลอดภัย/จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
3.1.๑.๒ เตรี ย มการป้ อ งกั น ด้ า นโครงสร้ า ง โดยการสำรวจหรื อ ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ ำ
หรือเส้นทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ
3.1.๑.๓ จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
การกู้ชีพกูภ้ ัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3.1.๑.๔ เสริม สร้ างความรู้แ ละความตระหนั กแก่ ประชาชน นั กเรีย น นัก ศึก ษาและ
เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องปลอดภัยจากน้ำท่วมขัง
3.1.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
3.1.2.1 จั ดทำแผนเผชิ ญเหตุ น้ ำท่ วมขั งระดั บจั งหวั ด ระดั บอำเภอ และระดั บท้ องถิ่ น
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร
3.1.2.2 จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที
3.1.2.3 จั ด เจ้ าหน้ าที่ เฝ้ าระวั ง ติ ด ตามสถานการณ์ จ ากข้ อ มู ล การพยากรณ์ อ ากาศ
แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์กลุ่มฝน ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก และน้ำทะเลหนุน โดยใช้ประโยชน์
จากข้อมูล ในเว็บ ไซต์ข องหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิย มวิทยา www.tmd.go.th กรมชลประทาน
www.rid.go.th กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th
3.1.2.4 จัด หาพื้น ที่ รองรับน้ำ กัก เก็บ น้ำ ขุดลอกคู คลอง ลอกท่อระบายน้ำ รวมทั้ ง
กำจัดขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่เกิดน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว
3.1.2.5 ติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนภัยและเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภั ย และจัดตั้ง
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและบันทึกข้อมูล รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
3.1.2.6 จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็น
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา
3.1.2.7 ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเตรี ย มความพร้ อ มในการเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์
โดยการสำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร้างแนวป้องกัน และให้ตระหนักถึงอั นตราย
ที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3.1.2.8 จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น
3.1.2.9 การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

/ 3.1.3 แนวทาง ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 11 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3.1.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
แจ้ ง เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ผ่ า นข่ ายการสื่ อ สารของทางราชการ สื่ อ มวลชน วิ ท ยุ ชุ ม ชน
ในท้ อ งถิ่ น หอกระจายข่ าวประจำหมู่ บ้ าน เพื่ อ กระตุ้ น เตื อ นประชาชนติ ด ตามข่ า วสารจากทางราชการ
อย่างใกล้ชิด
ระดับของการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการ
สีสม้
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ า หน้ า ที่ กํ า ลั งควบคุ ม สถานการณ์
ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์ อยู่ในภาวะเสี่ ยงอันตราย มีแนวโน้มที่ ส ถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น
ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
สีนํ้าเงิน
หมายถึ ง สถานการณ์ อยู่ ใ นภาวะเฝ้ า ระวั ง ให้ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด
ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
การแจ้งเตือน “การสร้างการรับรู้” สู่ประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ
กอปภ.จังหวัด
อำเภอ
กอปภ. อำเภอ
ท้องถิ่น
กอปภ. อปท

สื่อสารสาธารณะ

ท้องที่

ราชการ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1. หอกระจายข่าว
• ท้องที่ ตำบล หมู่บ้าน อปท.
• ศาสนสถาน วัด มัสยิด
2. รถกระจายเสียง (อปท.)
3. อุปกรณ์เตือนภัยประจำหมู่บา้ น
เช่น ไซเรนมือหมุน โทรโข่ง
4. เครือข่ายอาสาสมัคร มวลชน
แจ้งเตือนภัย อปพร. อสม. ฯลฯ
5. การปฏิบัติอื่นตามแผนเผชิญเหตุ
ระดับหมู่บ้าน เช่น การชักธงสี
สัญญาณ การติดธงขาว
ขอความช่วยเหลือและการแบ่งกลุม่ ชุมชน

เอกชน

สื่อสังคมออนไลน์

Web Site แจ้งเตือน

ภัย
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

เคเบิ้ล ทีวี

FB page

Digital TV

วิทยุชุมชน
ชมรมวิทยุสมัครเล่น
อาสากู้ภัย

ข้อความสั้น SMS
Application Line
ช่องทางอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
ประชาชน

/ 3.1.4 แนวทาง...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 12 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3.1.4 แนวทางการกำหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จัง หวัด สมุท รปราการได้ กำหนดพื้น ที่ ปลอดภัย พื้น ที่เตรียมจัดตั้งศูน ย์ พั กพิ งชั่วคราว
โดยระบุสถานที่ กำหนดจำนวนคนที่สามารถรองรับได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 6.6
3.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.2.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งศูน ย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยพิบั ติในพื้นที่จนกว่า
เข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนทรั พยากรจากส่วนราชการในระดับพื้นที่ อำนวยการ
ประสานการเผชิ ญ เหตุ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ฝ่ า ยพลเรื อ น ฝ่ ายทหาร ตลอดจนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาเหตุการณ์
ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
ให้ ศูน ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั งหวัดสมุ ท รปราการแปรสภาพเป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน้ าจั งหวั ด สมุ ท รปราการ ของกองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ
เมื่อมีการยกระดับการจัดการภัยพิบัติเป็นระดับ 3-4 มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ อำนวยการประสานการเผชิ ญ เหตุ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร
3.2.2 ผั งโครงสร้ างศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาน้ ำท่ วมขั งจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ปี 2563

/ ศูนย์บัญชาการ ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 13 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
(ผู้บัญชาการเหตุการณ์)

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
1. ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
2. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ)

(ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ)

ส่วนปฏิบัติการ
เข้าควบคุมสถานการณ์/ระงับเหตุ
- ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
- ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
- ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
- ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
- ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสมุทรปราการ
- ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี
- นายอำเภอทุกอำเภอ
- นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
- ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู
- ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

ส่วนอำนวยการ
วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์ และติ ด ตาม
สถานการณ์ /ประเมิ น ความเสี ย หายและความ
ต้อ งการช่ วยเหลือ (DANA) / จั ดเตรีย มเอกสาร
เพือ่ วางแผนเผชิญเหตุ
- รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร)
- ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
- ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
- ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
- ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดสมุทรปราการ
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ชลหารพิจิตร
- ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนสนับสนุน
- คลังจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
- อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
- พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
- เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
- ประมงจังหวัดสมุทรปราการ
- ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ
- ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ
- ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

/ ภารกิจตาม ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 14 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
ภารกิจ ตามโครงสร้างศูน ย์บัญ ชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่ วมขัง
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563
(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ
การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้
คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดเห็นสมควร ทั้งนี้ จำนวนของคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร
(2) ศูน ย์ข้อมูลประชาสัมพัน ธ์ ร่วม มีห น้าที่ประสานข้อมูล เหตุการณ์ กับส่ว นต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และสื่อมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการ และกำลังพล
(4) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอั นตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย บริการการแพทย์และสาธารณสุข
คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร
(5) ส่ ว นอำนวยการ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามสถานการณ์ วิ เคราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดำเนินการ
(6) ส่วนสนับสนุน มีหน้าทีด่ ังนี้
(6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพลั งงาน การเกษตร ทรัพ ยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้ อ มและวัฒ นธรรม การสาธารณู ป โภค
การโยธาธิการ และการคมนาคม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
(6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
และการรับบริจาค
3.2.3 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
หากสาธารณภัย ขยายเป็ นบริเวณกว้ างครอบคลุ มพื้ นที่ ห ลายตำบลหรือหลายอำเภอ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร ความซับซ้อนของภัยในพื้นที่
เกินขีดความสามารถของผู้อำนวยการท้องถิ่ น และผู้อำนวยการอำเภอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลำพัง
ให้ผู้อำนวยการอำเภอขอรับ การสนับ สนุ นจากผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเข้าควบคุม
สถานการณ์

/ ระดับ ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 15 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
องค์กรรับผิดชอบใน
ผู้บัญชาการ
ระดับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
(ผู้มีอำนาจตาม
สาธารณภัย
(ในช่วงเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
กฎหมาย)
สาธารณภัย)
ระดับ 1
กองอำนวยการป้องกันและ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(อำเภอ/เทศบาล/
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร (กอปภ.ทม./ทต./อบต.
องค์การบริหาร
(จำนวน 1 แห่ง)/เทศบาลเมือง จัดตั้งศูนย์ฯ ทม./ทต./อบต.)
ส่วนตำบลเข้าควบคุม (จำนวน 7 แห่ง)/เทศบาลตำบล
สถานการณ์สาธารณภัย) (จำนวน 14 แห่ง)/องค์การ
บริหารส่วนตำบล (จำนวน 26 แห่ง)
(กอปภ.ทม./ทต./อบต.)
กองอำนวยการป้องกันและ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อำนวยการอำเภอ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
อำเภอ (กอปภ.อ. จัดตั้งศูนย์ฯ
(กอปภ.อ.) (จำนวน 6 แห่ง)
อำเภอ)
ระดับ 2
กองอำนวยการป้องกันและ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อำนวยการจังหวัด
(จังหวัดเข้าควบคุม
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์สาธารณภัย) สมุทรปราการ
(กอปภ.จ.จัดตั้งศูนย์ฯ จังหวัด)
ตาราง : การบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕62)
องค์กรรับผิดชอบการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะปกติ
(ในช่วงไม่เกิดสาธารณภัย)

3.2.4 การเผชิญเหตุ
3.2.4.1 เมื่อเกิดน้ำท่ วมให้ จัดตั้งศูน ย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ศูนย์บัญ ชาการ
เหตุการณ์ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด ตามระดับความรุนแรงของภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิด ชอบ
ประจำศูนย์ฯ
3.2.4.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลาง
ในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศล
3.2.4.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน ดังนี้
1) การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นลำดับแรก
2) การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการไปไว้ในพื้นทีป่ ลอดภัย
3) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปยังพื้นที่เกิดเหตุโดยเร็ว
4) สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
5) รักษาความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในพื้นที่เกิดภัยและพื้น ที่รองรับ
การอพยพ การจัดระบบการจราจร และการอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้น
/ 6) กรณี ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 16 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
6) กรณี ที่เกินขีดความสามารถ ให้ ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึน้ ไป หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่ใกล้เคียง
7) รายงานความเสี ย หายและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ไปยั ง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
3.2.4.4 กรณี เกิ ด น้ ำท่ ว มกั ด เซาะคอสะพานขาด หรือ น้ ำท่ ว มผิ ว จราจรในระดับ สู ง
จนไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวจราจรได้ ให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ติดป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือนพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และ
วางแผงปิดกั้นช่องทางจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวทราบ
3.2.4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการแก้ไขปัญหาการจราจร
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
๑) ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกศรีด่าน - แยกลาซาล (สุขุมวิท 105)
2) ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยแบริ่ง (ซอยสุขุมวิท 107)
3) ถนนสุ ขุ ม วิ ท บริ เวณแยกปู่ เจ้ าสมิ งพราย และบริ เวณปากซอยสุ ขุ ม วิ ท
115 – 117 – 119 (ใกล้ช้างสามเศียร)
4) ถนนพุทธรักษา บริเวณหน้าตลาดรัศมีอนันต์พลาซ่า ตลาดศิวะ และบริเวณ
หน้าบริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย)
3.2.4.5.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขุดลอกท่อ กำจัดขยะ และวัชพืช
ขุดลอกคลองและเพิ่ มศักยภาพในการสูบ ระบายน้ำ เช่น ติดตั้ งเครื่องสูบน้ำ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ในเส้นทางการระบายน้ำอย่างใกล้ชิด
3.2.4.5.2 ให้โครงการชลประทานสมุ ทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ชลหารพิจิตร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลแพรกษา
เทศบาลตำบลด่ า นสำโรง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางด้ ว น ประสานการพร่ อ งน้ ำ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การสูบระบายน้ำในกรณีสถานีสูบน้ำคลองสำโรงเกิดไฟฟ้าดับให้ขอรับการสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
500 กิโลวัตต์ จากการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ ทันที
3.2.4.5.3 กรณี เ กิ ด น้ ำ ท่ ว มถนน ให้ ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิ บัติและกำหนด
แผนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แจ้งเส้นทางเลี่ยง พิจารณาจัดทำเส้นทางเบี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน
และสัญญาณไฟเตือนให้พร้อมใช้ งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางผ่านสื่อมวลชน
เช่น สวพ.91 จส.100 เป็นต้น
3.2.5 การบรรเทาทุกข์
3.2.5.1 ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หายไว้เป็ น หลั ก ฐาน ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550
/ 3.2.5.2 จัดหา ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 17 ของ 18 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3.2.5.2 จัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย
สภาพจิ ตใจ ฟื้ น ฟูคุณ ภาพชีวิต และฟื้น ฟู อาชีพของผู้ ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ ส ามารถ
ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ประสานงานมูลนิธิ องค์กรการกุศล เพื่อให้ การสนับสนุนในเรื่อง
การประกอบเลี้ยงในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กำหนด และให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
3.2.5.3 ภายหลั งจากน้ ำลด ให้ แขวงทางหลวงสมุท รปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเส้นทางที่รับผิดชอบ จัดเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
คอสะพานทีถ่ ูกน้ำกัดเซาะ เพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด
3.2.5.4 ให้ กองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ก่ อ น กรณี ที่ งบประมาณเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำเป็ น ไม่ เ พี ย งพอ
หรื อ ได้ ใช้ จ่ ายหมดแล้ ว ให้ ใช้ จ่ ายเงินตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยเงินทดรองราชการเพื่ อช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62
4. การสนับสนุน
4.1 งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณจากเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
4.2 การสนับ สนุ น สิ่งของ เงิน บริจาค สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
5.1 ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน (ภาคผนวก 6.3)
5.2 การติดต่อประสานงาน
ระบบสื่อสารหลัก ใช้โครงข่ายสื่ อสารโทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อสื่อสารกับกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2382 6040 – 1
6. ภาคผนวก
6.1 คำสั่ งจั งหวัดสมุท รปราการ ที่ 1351/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการและจัดตั้งศูน ย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2563 และคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563
6.2 แผนที่เฝ้าระวังระบบระบายน้ำในฤดูฝนของจังหวัดสมุทรปราการ
6.3 ผังการจัดองค์กรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนการติดต่อสื่อสารในการประสาน
และสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
6.4 รายชื่ อหน่ ว ยงานราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์ก ร
เครือข่าย ในจังหวัดสมุทรปราการ

/ 6.5 พื้นที่เสี่ยง ...

ภาคผนวก

6.2 แผนที่เฝ้าระวังระบบระบายน้ำในฤดูฝนของจังหวัดสมุทรปราการ
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6.3 ผังการจัดองค์กรการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/
ผูอ้ านวยการจังหวัด

ผอ.ปภ.อ.เมืองสมุทรปราการ

ผอ.ปภ.อ.พระประแดง

ผอ.ปภ.อ.พระสมุทรเจดีย์

ผอ.ปภ.อ.บางพลี

ผอ.ปภ.อ.บางบ่อ

ผอ.ปภ.อ.บางเสาธง

ผอ.ปภ.ทน.สมุทรปราการ

ผอ.ปภ.ทม.พระประแดง

ผอ.ปภ.ทต.พระสมุทรเจดีย ์

ผอ.ปภ.ทม.บางแก้ว

ผอ.ปภ.ทต.บางบ่อ

ผอ.ปภ.ทต.บางเสาธง

ผอ.ปภ.ทม.ปากนา้ สมุทรปราการ

ผอ.ปภ.ทม.ลัดหลวง

ผอ.ปภ.ทต.แหลมฟ้าผ่า

ผอ.ปภ.ทต.บางพลี

ผอ.ปภ.ทต.คลองด่าน

ผอ.ปภ.อบต.บางเสาธง

ผอ.ปภ.ทม.แพรกษาใหม่

ผอ.ปภ.ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย

ผอ.ปภ.อบต.ในคลองบางปลากด

ผอ.ปภ.อบต.ราชาเทวะ

ผอ.ปภ.ทต.คลองสวน

ผอ.ปภ.อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่

ผอ.ปภ.ทต.แพรกษา

ผอ.ปภ.อบต.บางนา้ ผึง้

ผอ.ปภ.อบต.แหลมฟ้าผ่า

ผอ.ปภ.อบต.บางพลี

ผอ.ปภ.ทต.บางพลีนอ้ ย

ผอ.ปภ.อบต.ศีรษะจรเข้นอ้ ย

ผอ.ปภ.ทต.บางปู

ผอ.ปภ.อบต.ทรงคนอง

ผอ.ปภ.อบต.บ้านคลองสวน

ผอ.ปภ.อบต.บางโฉลง

ผอ.ปภ.อบต.เปร็ง

ผอ.ปภ.ทต.สาโรงเหนือ

ผอ.ปภ.อบต.บางยอ

ผอ.ปภ.อบต.นาเกลือ

ผอ.ปภ.อบต.บางปลา

ผอ.ปภ.อบต.บ้านระกาศ

ผอ.ปภ.ทต.ด่านสาโรง

ผอ.ปภ.อบต.บางกะเจ้า

ผอ.ปภ.อบต.หนองปรือ

ผอ.ปภ.อบต.คลองนิยมยาตรา

ผอ.ปภ.ทต.บางเมือง

ผอ.ปภ.อบต.บางกอบัว

ผอ.ปภ.อบต.บางบ่อ

ผอ.ปภ.ทต.เทพารักษ์

ผอ.ปภ.อบต.บางกระสอบ

ผอ.ปภ.อบต.คลองด่าน

ผอ.ปภ.อบต.บางโปรง

ผอ.ปภ.อบต.บางเพรียง

ผอ.ปภ.อบต.บางด้วน
ผอ.ปภ.ทม.แพรกษา
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แผนการติดต่อสื่อสารในการประสานและสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
สถานีตำรวจภูธร 15 สถานี
- สภ.เมืองสมุทรปราการ
- สภ.บางปู
- สภ.สำโรงเหนือ
- สภ.พระประแดง
- สภ.สำโรงใต้
- สภ.บางพลี
- สภ.พระสมุทรเจดีย์
- สภ.บางบ่อ
- สภ.บางเสาธง
- สภ.สาขลา
- สภ.คลองด่าน
- สภ.เปร็ง
- สภ.บางพลีน้อย
- สภ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
- สภ.บางแก้ว
ความถี่วิทยุ 152.375 MHz
(ปราการ)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 1 ปทุมธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 3 ปราจีนบุรี
ความถีว่ ิทยุ 161.475 MHz
166.475 MHz
(ศูนย์นิรภัย)

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
โทรศัพท์/โทรสาร
0-2702-8400
0-2702-8402
โทรศัพท์/โทรสาร
0-2382-6040-2
ความถี่วิทยุ 161.475 MHz
166.475 MHz
(ปภ. สมุทรปราการ)

กู้ชีพปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ความถี่วิทยุ 154.975 MHz

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ทำการปกครองอำเภอ 6 อำเภอ
- อ.เมืองสมุทรปราการ - อ.บางบ่อ
- อ.พระประแดง
- อ.บางเสาธง
- อ.บางพลี
- อ.พระสมุทรเจดีย์
ความถี่วิทยุ 162.125 MHz
166.475 MHz
(ศูนย์ป้องกัน)

เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ความถีว่ ิทยุ 162.525 MHz

6.4 รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อหน่ วยงาน

กองอำนวยกำรกลำง
กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสมุทรปรำกำร
ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดสมุทรปรำกำร
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนทีด่ นิ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนทีด่ นิ จังหวัดสมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี
สำนักงำนทีด่ นิ จังหวัดสมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
162.125
สิงห์สมุทร
152.375
ปรำกำร
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2241 7450 - 9
0 2382 6040 - 2
0 2389 0607
0 2395 3232
0 2702 5021 – 4
0 2389 0606
0 2395 1823
0 2395 2161
0 2395 0077 ต่อ 102
0 2707 2104
0 2463 2043
0 2389 0856
0 2389 5865 - 7
0 289 2344
0 2173 9181

โทรสาร
0 2241 7450 - 9
0 2382 6040 - 2
0 2389 0607

หมายเหตุ

0 2389 5460
0 2702 5021 - 4
0 2389 0606
0 2395 2552
0 2395 4968
0 2395 0606
0 2338 1616
0 2463 2006
0 2702 5373
0 2389 5865 - 7
0 2395 4139
0 2173 9229
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รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อหน่ วยงาน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดสมุทรปรำกำร
กองบังคับกำรตำรวจน้ ำ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สถำบันพัฒนำฝีมอื แรงงำน ภำค 1 สมุทรปรำกำร
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2
โรงเรียนนำยเรือ
สำนักงำนสัสดีจงั หวัดสมุทรปรำกำร
ป้ อมพระจุลจอมเกล้ำ
สำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ทีส่ มุทรปรำกำร 1

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
154.975
สป.1
167.150
ปรำกำร
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรสาร
0 2395 4136
0 2395 6046
0 2394 1964
0 2394 1962
0 2389 5980
0 2395 1555
0 2380 6889 - 90
0 2380 6889 - 90
0 2759 6079
0 2759 6080
0 394 6644 - 7
0 2384 3473
0 2315 3800
0 2315 3808
0 2707 6103
0 2707 6103
0 2384 8088 - 92
0 2371 6085 - 7
0 2330 0141 - 43
0 2330 0141 - 4
0 2475 3982
0 2475 3805
0 2702 9136
0 2395 1582
0 2475 6100
0 2475 6202
0 2395 5777
0 2395 4771
0 2388 0500
0 2388 0500

หมายเหตุ

28

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อหน่ วยงาน

สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ทีส่ มุทรปรำกำร 2
สำนักงำนสรรพำกรพืน้ ทีส่ มุทรปรำกำร 1
สำนักงำนสรรพำกรพืน้ ทีส่ มุทรปรำกำร 2
สำนักงำนปศุสตั ว์จงั หวัดสมุทรปรำกำร
โครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำชลหำรพิจติ ร
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำประมงน้ ำจืดสมุทรปรำกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงทะเลอ่ำวไทยตอนในสมุทรปรำกำร
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนขนส่งจังหวัดสมุทรปรำกำร
แขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมภิ ำคสำขำสมุทรปรำกำร
แขวงทำงหลวงชนบทสมุทรปรำกำร
สำนักงำนพำณิชย์จงั หวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2317 1204-5
0 2389 5234
0 2380 6301
0 2384 7530
0 2323 9192
0 2330 1213
0 2707 1655
0 2462 6157
0 2183 1050 - 3
0 2323 2704
0 2397 4086
0 2395 2566 - 7
0 2330 1022 - 3 ต่อ 13
0 2395 1148
0 2707 7641-5

โทรสาร
0 2317 1202
0 2388 0566
0 2380 6328
0 2755 8688
0 2323 3388
0 2707 4349
0 2317 9002
0 2462 6157
0 2183 1050 - 3
0 2323 4060
0 2397 4105
0 2389 4884
0 2330 1021
0 2389 5961
0 2707 7647

หมายเหตุ

29

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อหน่ วยงาน

สำนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรปรำกำร
สภ.เมืองสมุทรปรำกำร
สภ.สำโรงเหนือ
สภ.บำงปู
สภ.พระประแดง
สภ.สำโรงใต้
สภ.บำงพลี
สภ.บำงบ่อ
สภ.บำงแก้ว
สภ.คลองด่ำน
สภ.บำงพลีน้อย
สภ.เปร็ง
สภ.พระสมุทรเจดีย์

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
152.375
เมืองสมุทร
152.375
สำโรงเหนือ
152.375
บำงปู
152.375
พระประแดง
152.375
สำโรงใต้
152.375
บำงพลี
152.375
บำงบ่อ
152.375
บำงแก้ว
152.375
คลองด่ำน
152.375
บำงพลีน้อย
152.375
เปร็ง
152.375
สมุทรเจดีย์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2382 6040 - 2
0 2395 0029
0 2707 7811
0 2389 5541 - 7
0 2758 4931
0 2183 1019 - 21
0 2463 4481 - 3
0 2394 5896 - 7
0 2337 3377
0 2338 1199
0 2740 3271-6
0 2330 1187 - 8
0 2337 6333
0 2739 3429
0 2462 7990

โทรสาร
0 2382 6040 - 2
0 2389 4474
0 2707 7811
0 2389 5538
0 2394 0018
0 2183 1022
0 2462 5010
0 2394 0647
0 2337 3444
0 2338 1200
0 2740-3279
0 2707 3897
0 2337 6337
0 2739 3429
0 2462 7666

หมายเหตุ

30

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อหน่ วยงาน

สภ.สำขลำ
สภ.บำงเสำธง
สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ
ทีว่ ่ำกำรอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ทีว่ ่ำกำรอำเภอพระประแดง
ทีว่ ่ำกำรอำเภอบำงพลี
ทีว่ ่ำกำรอำเภอบำงบ่อ
ทีว่ ่ำกำรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
ทีว่ ่ำกำรอำเภอบำงเสำธง
โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร
โรงพยำบำลบำงบ่อ
โรงพยำบำลบำงพลี
โรงพยำบำลบำงจำก
โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์
โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์
โรงพยำบำลพระประแดง

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
152.375
สำขลำ
152.375
บำงเสำธง
152.375
162.125
ชลธี
162.125
กระแสสินธุ์
162.125
ธำรำ
162.125
วำรี
162.125
นที
162.125
สำยธำร
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2452 4040-1
0 2338 1072
0 2134 0555
0 395 0265
0 2464 3450
0 2337 3489
0 2708 3580
0 2453 7149
0 2707 1285
0 2701 8132 ต่อ 2418
0 2338 1133 ต่อ 316
0 2312 2990
0 2464 1728
0 2425 9407
0 2384 3381 - 3
0 2385 9135 - 7

โทรสาร
0 2452 4042
0 2313 4119
0 2134 0666
0 2395 0265
0 2463 1933
0 2337 3489 ต่อ 107
0 2338 1756
0 2453 7153
0 2707 1285
0 2389 8551
0 2338 0131 - 6
0 2312 2992
0 2463 3002
0 2425 9841
0 2394 1845
0 2385 9138

หมายเหตุ

31

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ชื่อหน่ วยงาน

โรงพยำบำลสำโรงกำรแพทย์
โรงพยำบำลเมืองสมุทรปำกน้ ำ
โรงพยำบำลเมืองสมุทรบำงปู
โรงพยำบำลศิครินทร์
โรงพยำบำลรัทรินทร์ (บำงปู)
โรงพยำบำลเปำโลเมโมเรียล
โรงพยำบำลเมืองสมุทรปู่เจ้ำ
โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค
โรงพยำบำลบำงนำ 3
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 2
โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์
โรงพยำบำลรวมชัยประชำรักษ์
โรงพยำบำลชัยปรำกำร
โรงพยำบำลกรุงเทพพระประแดง
โรงพยำบำลบำงประกอก 3

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
-

-

-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2361 0070 - 9
0 2173 7766 - 75
0 2323 4081 - 3
0 2463 4400
0 2323 2991 - 7
0 2389 2555 - 9
0 2754 2800 - 9
0 2312 7261 - 9 ต่อ 405
0 2750 1150 - 4 ต่อ 156
0 2753 2876 - 7
0 2316 0034
0 2708 7500 - 99
0 2363 9222
0 2425 0029 - 42
0 2818 7511 - 5

โทรสาร
0 2748 4721
0 2173 7783
0 2323 2333
0 2323 2985
0 2389 4916
0 2754 2514
0 2750 9735
0 2312 4503
0 2753 2876
0 2316 0319
0 2708 6830 - 1
0 2363 4237
0 2425 9859
0 2818 7509 - 10

หมายเหตุ

32

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ชื่อหน่ วยงาน

โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 9
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 3
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 1
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 5
โรงพยำบำลศิวเวช
โรงพยำบำลศรีนครินทร์
โรงพยำบำลบำรมีกำรแพทย์
โรงพยำบำลจุฬำเวช
โรงพยำบำลบำงนำ 2
โรงพยำบำลโรงเรียนนำยเรือ
สถำนีกำชำดที่ 5 สวำงคนิวำส
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
กำรไฟฟ้ ำนครหลวงเขตสมุทรปรำกำร

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
-

บำงปู 40
เขตปำกน้ ำ

โทรศัพท์
0 2738 9900 - 7
0 2747 4281
0 2316 9561 - 2
0 2705 1170 - 4
0 2709 8016 - 7
0 2757 2029
0 2384 5437 - 8
0 2758 2501 - 6
0 2740 1800 - 6
0 2475 7430 - 4
0 2395 3676
153.575 0 2709 3450
162.125 0 2705 0697 - 8
163.000 0 2791 5201

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
0 2738 9740
0 2747 4282
0 2751 1538 - 9
0 2315 1868
0 2709 8016
0 2384 4184
0 2758 2139
0 2740 1870
0 2475 3836
0 2395 3676
0 2323 0730 - 1
0 2315 1498
0 2791 5291

หมายเหตุ

33

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120

ชื่อหน่ วยงาน

สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร
สถำนีสอ่ื สำรจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนประปำ สำขำสมุทรปรำกำร
ศูนย์บริกำรทีโอที สำขำสมุทรปรำกำร
ทีท่ ำกำรไปรษณียส์ มุทรปรำกำร
ทีท่ ำกำรไปรษณียป์ ำกน้ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร
เทศบำลนครสมุทรปรำกำร

เทศบำลเมืองปำกน้ ำสมุทรปรำกำร
เทศบำลเมืองแพรกษำใหม่
เทศบำลเมืองพระประแดง
เทศบำลเมืองลัดหลวง
เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย
เทศบำลเมืองบำงแก้ว
เทศบำลตำบลสำโรงเหนือ

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
วิสุทธิ ์กษัตริย์ 153.775
164.650
ปรำกำร
162.450
เจดีย์
ศูนย์ป้องกันภัย 162.450
ทำงน้ ำ
162.550
พนำสนธิ ์
162.775
กระสำใหม่
162.550
บำแดง
162.550
ลัดหลวง

บำงแก้ว
ศูนย์เอรำวัณ

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2395 0089
0 2702 5021 - 4
0 2384 3065
0 2395 3777 - 801
0 2384 1316 ต่อ 10
0 2395 0002
0 2389 0600
0 2389 1010 – 15
0 2389 1010 - 15

0 2186 5497
0 2136 6543
0 2462 6290
0 2462 8081
0 2363 9812 - 3
162.550 0 2710 2784 - 7
162.550 02363 9666

โทรสาร
0 2395 0089
0 2702 5021 - 4
0 2384 3065
0 2387 0123
0 2384 1316 ต่อ 12
0 2395 0002
0 2382 6066
0 2382 6160
-

หมายเหตุ

0 2186 5409
0 2182 4195 - 7
0 2463 5554
0 2464 4336
0 2363 9809
0 2183 7600
0 2363 9696

34

รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

ชื่อหน่ วยงาน

เทศบำลตำบลบำงปู
เทศบำลตำบลแพรกษำ
เทศบำลตำบลบำงเมือง
เทศบำลตำบลด่ำนสำโรง
เทศบำลตำบลเทพำรักษ์
เทศบำลตำบลบำงพลี
เทศบำลตำบลบำงบ่อ
เทศบำลตำบลคลองด่ำน
เทศบำลตำบลคลองสวน
เทศบำลตำบลพระสมุทรเจดีย์
เทศบำลตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
เทศบำลตำบลบำงเสำธง
เทศบำลตำบลบำงพลีน้อย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงด้วน
เทศบำลเมืองแพรกษำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยอ

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
162.550
นำงนวล
162.550
กระษำ 7
162.125
เทวำ
162.200
ด่ำนสำโรง
163.480
มังกร 2
162.600
บัวขำว
163.000
บำงบ่อ
162.125
คลองด่ำน
163.000
คลองสวน
162.550
พระสมุทร
152.375
เสำธง
162.975
วำริน
162.550
บำงขมิน้

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรสาร
0 2174 3390 - 9
0 2323 9453
0 2342 9700
0 2342 9730 - 1
0 2702 9038
0 2388 3427
0 2759 2770 - 5
0 2759 2600
0 2385 4706
0 2385 4708
0 2337 3086
0 2337 4014
0 2317 2316 - 18
0 2317 2316 ต่อ 201
0 2330 2013 ต่อ 104
0 2330 2013 ต่อ 203
0 2739 3329
0 2739 3329
0 2425 9340
0 2425 9504
0 2453 7136 - 7
0 2453 8234 ต่อ 111
0 2330 3501 - 5
0 2315 1982 ต่อ 26
0 2337 6241 - 5
0 2337 6243
0 2756 3399
0 2380 0694
0 2703 7901 - 2
0 2174 3000
0 2461 3034
0 2461 3146

หมายเหตุ
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รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่อหน่ วยงาน

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรงคนอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกะเจ้ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงน้ ำผึง้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกระสอบ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกอบัว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำชำเทวะ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงโฉลง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองปรือ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงบ่อ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนระกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเพรียง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงพลีใหญ่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงโปรง

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
162.550
กิง่ แก้ว
162.550
แสนสุข
162.550
สำยชล
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2818 5225 - 6
0 2461 3559
0 2461 3254
0 2461 0231
0 2461 0612
0 2312 4034 - 7
0 2750 8739
0 2300 9590
0 2312 1816 - 7 ต่อ 108
0 2313 4570 - 5
0 2136 6111 - 3
0 2707 7990 - 1
0 2337 3115 - 6
0 2756 6828

โทรสาร
0 2818 5226
0 2461 3559
0 2461 3254
0 2815 0669
0 2461 3244
0 2312 4011
0 2312 7884
0 2300 9599
0 2750 8237
0 2313 4570 - 5
0 2136 6114 - 5
0 2170 6559
0 2337 3115 - 6
0 2756 6828 ต่อ 191

หมายเหตุ
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รายชื่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ
ที่
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ชื่อหน่ วยงาน

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองด่ำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองนิยมยำตรำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนคลองสวน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเปร็ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในคลองบำงปลำกด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเกลือ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเสำธง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
มูลนิธริ ่วมกตัญญู สมุทรปรำกำร
มูลนิธริ ่วมกุศล สมุทรปรำกำร

วิ ทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
162.550
นำคำ
162.550
เมขลำ
162.550
บำงเสำธง
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
0 2707 5726 - 9
0 2170 6663
0 2452 3840 - 3
0 2170 6525
0 2461 8076 - 9
0 2819 5392
0 2408 4250
0 2707 1671 - 3
0 2337 1652
0 2312 8167 - 9
0 2751 0944 - 53
0 2175 8668 - 8789

โทรสาร
0 2707 5727 ต่อ 26
0 2170 6665
0 2452 3845
0 2170 6527
0 2461 8076 - 9 ต่อ 210
0 2464 9606
0 2408 4250 ต่อ 100
0 2707 1674
0 23371652
0 2312 8167 - 9 ต่อ 107
0 2751 0948
0 2701 6317

หมายเหตุ
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6.5 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขัง จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2563

ลำดับ

พื้นที่เสี่ยงภัย

ตำบล

อำเภอ

1 ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกศรีด่าน - แยกลาซาล (สุขุมวิท 105)

สำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปรำกำร

2 ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยแบริ่ง (ซอยสุขุมวิท 107)

สำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปรำกำร

3 ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพราย และบริเวณ

สำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปรำกำร

เทพำรักษ์

เมืองสมุทรปรำกำร

บำงเมืองใหม่

เมืองสมุทรปรำกำร

4 ถนนพุทธรักษำ บริเวณหน้ำตลำดรัศมีอนันต์พลำซ่ำ ตลำดศิวะ

ท้ำยบ้ำนใหม่

เมืองสมุทรปรำกำร

และบริเวณหน้ำบริษัท คลำสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย)

แพรกษำ

เมืองสมุทรปรำกำร

ปากซอยสุขุมวิท 115 – 117 – 119 (ใกล้ช้างสามเศียร)

6.6 ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตำบล/
เทศบาล
ต.ท้ายบ้าน

สถานที่

1. รร.บ้านคลองหลวง
2. รร.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
3. รร.คลองแสนสุข
4. รร.หาดอมรา
5. วัดอโศการาม (ศูนย์ตำบล)
ต.ท้ายบ้านใหม่ 1. รร.ชำนิ
2. รร.อุ่นอารีย์
3. วัดโสธร
4. วัดพุทธวาส
ต.บางปู
1. วัดแสงธรรมบุราราม
2. รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
3. รร.วัดราษฎร์บำรุง
4. รร.คลองบางปู
5. รร.วัดศรีจันทราราม
ต.บางปูใหม่ 1. วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
2. รร.พิบูลย์ประชาบาล

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
300
100
200
400
700
400
300
100
100
400
500
300
100
500
400
400

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
หน.ส่วน อ.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
หน.ส่วน อ.
หน.ส่วน อ.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
รองเจ้าอาวาส

ผอ.รร.
ผอ.รร.
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ตำบล/
เทศบาล

สถานที่

3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
4. รร.วัดตำหรุ
5. วัดตำหรุ
6. รร.เอี่ยวมสุรยี ์
7. รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ต.บางเมืองใหม่ 1. รร.เทพศิรินทร์
2. วัดไตรสามัคคี
3. รร.วัดไตรสามัคคี
4. รร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ต.บางเมือง 1. รร.คลองมหาวงศ์
2. ทต.บางเมือง
ต.แพรกษา 1. วัดแพรกษา
2. รร.นาคดีอนุสรณ์
3. รร.ภรวิชญ์
4. รร.สุขเจริญผล
5. รร.วัดแพรกษา
6. ทต.แพรกษา
ต.แพรกษาใหม่ 1. รร.ปทุมคงคา

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
200
500
500
500
500
500
200
400
600
500
500
500
300
300
300
300
150
400

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
หัวหน้าศูนย์
อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค ผู้รบั ผิดชอบ
ผอ.วิทยาลัย
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
เจ้าอาวาส
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
เจ้าอาวาส
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ป.ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
หน.ส่วน อ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
ทต.
ป.ทต.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต
อบจ.
อบต.
ผอ.รร.
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
35
36
37
38
39
40
41
42

2. รร.คลองใหม่
3. อบต.แพรกษาใหม่
1. วัดบางโปรง
2. รร.วัดบางโปรง
3. รร.นิลรัตน์อนุสรณ์
4. อบต.บางโปรง
1. รร.วัดสุขกร
2. วัดบางด้วนใน

200
1,000
300
400
200
150
150
400

ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต

อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

ผอ.รร.
ป.อบต.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
ผอ.รร.
นายก อบต.
ผอ.รร.
หน.ส่วน อ.
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3. กองบังคับการตำรวจน้ำ

100

อบต./พมจ.

อบต./พมจ. รพ.อ/รพ.สต

อบจ.

อบต.

พ.ต.ท.จีรภรณ์
นิลอาญา

44
45
46
47
48
49
50
51

4. รร.วัดบางนาเกรง
5. วัดบางนาเกรง
6. วัดบางด้วนนอก
7. จุดที่ 1 ศาลาการเปรียญ
8. จุดที่ 2 ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
1. รร.สุขเจริญผล
2. อบต.เทพารักษ์
ทต.สำโรงเหนือ

80
150
100
500
400
300
500
500

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
ทต./พมจ.

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
ทต./พมจ.

อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ทต.

ต.บางโปรง

ต.บางด้วน

ต.เทพารักษ์
ต.สำโรงเหนือ

รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต
รพ.อ/รพ.สต

เจ้าอาวาส
หน.ส่วน อ.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
ป.อบต.
ป.ทต.

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 51 ศูนย์ 17,780 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ตำบล/
เทศบาล
ทต.บางบ่อ

สถานที่
1. วัดบางบ่อ
2. รร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ

อบต.คลองนิยม
1. อาคารเรียน รร.วัดนิยมยาตรา
ยาตรา
2. ศาลาการเปรียญวัดนิยมยาตรา
3. ที่ทำการ อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองด่าน 1. วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดสีลัง)

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่
1-3

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
300
500

อาหาร/เครื่องดื่ม
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.

1-4

300

อบต./พมจ.

200
100
500

อบต./พมจ.

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
หัวหน้าศูนย์
เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค ผู้รับผิดชอบ
ทต.
รพ.อ.
ทต./อบจ.
ทต.
หัวหน้าส่วน อ.
ทต.
รพ.อ.
ทต./อบจ.
ทต.
ผอ.รร.
อบต.

อบต.

รพ.สต.

รพ.สต.

อบต./อบจ.

อบต./อบจ.

อบต.

ผอ.รร.

อบต.

หัวหน้าส่วน อ.
ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน อ.

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอบางบ่อ จำนวน 6 ศูนย์ 1,900 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตำบล/
เทศบาล

สถานที่
วัดบางพลีใหญ่ใน
ศูนย์ราชการเทศบาล ต.บางพลี
ที่ทำการ อบต.บางพลีใหญ่
ที่ทำการ อบต.บางแก้ว
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา)
วัดกิ่งแก้ว
อาคารเอนกประสงค์
อบต.บางโฉลง
วัดหนองปรือ
ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง
วัดราชวินิตบางแก้ว

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
500
300
300
300
300
300

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค
ทต./พมจ.
ทต.
รพ.สต.
ทต./อบจ.
ทต.
ทต./พมจ.
ทต.
รพ.สต.
ทต./อบจ.
ทต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.

300

อบต./พมจ.

อบต.

รพ.สต.

อบต./อบจ.

อบต.

300
2,000
3,000

อบต./พมจ.
อบจ.
อบจ.

อบต.
อบจ.
อบจ.

รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.

อบต./อบจ.
อบจ.
อบจ.

อบต.
อบจ.
อบจ.

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าอาวาส
นายก ทต.
ปลัด.อบต.
นายก อบต.
นายก อบต.
ปลัด.อบต.
รองนายก อบต.
นายก อบต.
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอบางพลี จำนวน 10 ศูนย์ 7,600 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตำบล/
เทศบาล
ทต.บาง
เสาธง

สถานที่

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ

1. รร.ยินดีวิทย์

1,000

ทต./พมจ.

ทต.

รพ.สต.

ทต./อบจ.

ทต.

ผอ.รร.

2. รร.เคหะบางพลี
3. รร.รัตนโกสินทร์เก้า
4. รร.บดินทร์เดชา
5. รร.วัดมงคลนิมิต
6. อาคารบางพลีคอมเพล็ก
7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 1 สมุทรปราการ

300
600
1,200
500
2,000

ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
อบจ.
ทต./พมจ.
พมจ.

ทต.
ทต.
อบจ.
ทต.
อบจ.

รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รถ.อ.

ทต./อบจ.
ทต./อบจ.
อบจ.
ทต./อบจ.
อบจ.

ทต.
ทต.
อบจ.
ทต.
พมจ.

ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.

1,000

ทต./พมจ.

ทต.

รพ.สต.

ทต./อบจ.

ทต.

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอบางเสาธง จำนวน 7 ศูนย์ 6,600 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตำบล/
สถานที่
เทศบาล
อบต.บางเสาธง 1. วัดเสาธงนอก
2. รร.วัดเสาธงนอก
3. วัดศิริเสาธง
4. ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง
5. อบต.บางเสาธง
6. วัดบัวโรย
7. รร.วัดบัวโรย
1. วัดศรีวารีน้อย
2. รร.วัดศรีวารีน้อย
3. วัดจรเข้ใหญ่
4. รร.วัดจรเข้ใหญ่
1. วัดหัวคู้
2. รร.วัดหัวคู้
3. วัดใหม่ปากคลองมอญ
4. รร.ปากคลองมอญ

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
2,000
400
2,000
1,000
1,000
500
1,000
200
1,800
400
600
300
600

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.
อบต./พมจ.
อบต.
รพ.สต.
อบต./อบจ.
อบต.

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส
นายอำเภอ
นายก อบต.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.
เจ้าอาวาส
ผอ.รร.

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอบางเสาธง จำนวน 22 ศูนย์ 18,400 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ

ตำบล/
เทศบาล

1

อบต.บางยอ

2

ทต.ปู่เจ้า
สมิงพลาย

3

ต.บางจาก

4

สถานที่
อาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ
อบต.บางยอ
อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพลาย (หลังใหม่)
1. อาคารเอนกประสงค์สวนเฉลิม
พระเกียรติ
2. วัดบางจาก

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
เครื่องนอน ยารักษาโรค ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค

จำนวนผู้พักพิง
(คน)

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ

อาหาร/เครื่องดื่ม

500

ทต./พมจ.

ทต.

รพ.สต.

ทต./อบจ.

ทต.

นายก อบต.

2,000

ทต./พมจ.

ทต.

รพ.สต.

ทต./อบจ.

ทต.

ป.ทต.

1,000

อบต./พมจ.

อบต.

รพ.สต.

อบต./อบจ.

อบต.

นายก อบต.

500

อบต./พมจ.

อบต.

รพ.สต.

อบต./อบจ.

อบต.

เจ้าอาวาส

รวมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพอำเภอพระประแดง จำนวน 4 ศูนย์ 4,000 คน
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
1
2

ตำบล/
เทศบาล
แหลมฟ้าผ่า

3
4
5
6
7

ในคลอง
บางปลากด

9
10

12
13
14
15

1. ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์
2. หอประชุม รร.วัดแหลมฟ้าผ่า
3. หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์
4. หน่วยทหารในพื้นที่
5. เทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า
6. ที่ทำการ อบต.แหลมฟ้าผ่า
1. วัดใหญ่บางปลากด

ปากคลอง
บางปลากด

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
อาหาร/เครื่องดื่ม

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
เครื่องนอน

ยารักษาโรค

ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ

100
200

ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.

ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.
อบจ.

ทต./อบต.
ทต./อบต.

ปลัด อ.
ผอ.รร.

200

ทต./อบต./พมจ.

ทต./อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.

ทต./อบต.

ผอ.รร.

1,000
50
30

ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.

ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.
ทต./อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.
อบจ.
อบจ.

ทต./อบต.
ทต./อบต.
ทต./อบต.

สัสดี อ.
ป.ทต.
ป.อบต.

300

อบต./พมจ.

อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.

อบต.

ปลัด อ.

200

อบต./พมจ.

อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.

อบต.

ผอ.รร.

200
50

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.
อบจ.

อบต.
อบต.

ผอ.รร.
ป.อบต.

1. หอประชุม รร.วัดแค

100

ทต./พมจ.

ทต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.

ทต.

ผอ.รร

2. รร.วัดอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
3. วัดพระสมุทรเจดีย์
4. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
5. รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

300
100
100
3,000

ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
อบจ.

ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
ทต./พมจ.
อบจ.

รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.

อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.

ทต.
ทต.
อบต.
อบต.

ผอ.รร
ปลัด อ.
ป.ทต.
ผอ.รร.

2. หอประชุม รร.วัดใหม่สมุทรกิจ
วิทยาคม
3. รร.วัดใหญ่
4. ที่ทำการ อบต.ในคลองบางปลากด

8

11

สถานที่

พื้นที่
รับผิดชอบ
หมู่ที่
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ศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ
16
17
18
19
20

ตำบล/
เทศบาล
นาเกลือ

บ้านคลองสวน

สถานที่
1. วัดสาขลา
2. วัดคลองพระราม
3. ร.ร.สาขลาสุธีราอุปถัมภ์
1. ร.ร.บ้านคลองสวน (ศูนย์ตำบล)
2. วัดคลองสวน

พื้นที่
รับผิดชอบ
หมู่ที่

จำนวนผู้พักพิง
(คน)
อาหาร/เครื่องดื่ม
200
100
300
300
200

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ
เครื่องนอน

ยารักษาโรค

อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.
อบต./พมจ.

รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.
รพ.อ./รพ.สต.

ห้องน้ำ/ส้วม สาธารณูปโรค
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

หัวหน้าศูนย์
ผู้รับผิดชอบ
ปลัด อ.
พัฒนาการ อ.
ประมง อ.
ผอ.รร.
ปลัด อ.

รวมสถานรองรับผู้อพยพของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 20 ศูนย์ 7,030 คน

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
กองบังคับการตารวจนา้
กองบังคับการตารวจนา้
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ความถี่
‒
‒
‒
‒
‒

นามเรียกขาน
‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

153.550 MHz
153.550 MHz
156.475 MHz
156.475 MHz
156.475 MHz
156.475 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz

บางนางเกรง
บางนางเกรง
เจ้าท่าสมุทรปราการ
เจ้าท่าสมุทรปราการ
เจ้าท่าสมุทรปราการ
เจ้าท่าสมุทรปราการ
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-2397-4086 หรือ 08-7868-9839
0-2397-4086 หรือ 08-7868-9839
0-2397-4086 หรือ 08-7868-9839
0-2397-4086 หรือ 08-7868-9839
0-2397-4086 หรือ 08-7868-9839
0-2330-1022-23
0-2330-1022-23
0-2330-1022-23
0-2791-5201
0-2791-5201
0-2791-5201
0-2791-5201
0-2791-5201
0-2475-3804
0-2475-3804
0-2475-3804
0-2475-3804
0-2384-2342
0-2384-2342
0-2395-2566-7
0-2395-2566-7
0-2395-2566-7
0-2395-2566-7
0-2130-7853
0-2130-7853
0-2130-7853
0-2130-7853
0-2130-7853

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 16 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ (ยืมจาก อบจ.)
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ 6 ตัน 6 ล้อ ขนาด 240 แรงม้า
รถตักหน้า - ขุดหลัง
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตัง้ ปั้นจั่น
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ยี่หอ้ TOHATSU ขนาด 17 บาร์
เครื่องปั่ นไฟ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์
บอลลูนไลท์
รถเครน ขนาด 20 ตัน
รถกระเช้า ความสูง 15 เมตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
เครื่องสูบนา้ เคลือ่ นทีข่ นาดเล็ก
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 18 นิว้
เรือเร็วตรวจการณ์พร้อมเสือ้ ชูชีพ ขนาด 30 ฟุต
เรือยางเครื่องติดท้าย
เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 (จากส่วนกลางกรมเจ้าท่า)
เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 (จากส่วนกลางกรมเจ้าท่า)
รถยนต์ยี่หอ้ TOYOTA ทะเบียน ฆบ 3545
รถยนต์ยี่หอ้ ISUZU MU 7 ทะเบียน ศษ 8130
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ (ให้ทอ้ งถิ่นยืม 57 เครื่อง)
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้ (ให้ทอ้ งถิ่นยืม 64 เครื่อง)
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
ซับเมิรท์
รถบรรทุกนา้ ขนาด 8,000 ลิตร

จานวน
14
3
6
15
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
4
1
1
1
1
64
80
1
18
2
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากนา้ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง

ความถี่
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.175 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz

นามเรียกขาน
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน
ป้องกัน
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เจดีย ์
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
เมืองปากนา้
บาแดง
บาแดง

หมายเลขโทรศัพท์
0-2130-7853
0-2130-7853
0-2130-7853
08-7054-5545
0-2130-7853
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2389-1015 หรือ 08-1618-4221
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2186-5497
0-2462-6290
0-2462-6290

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถกูภ้ ยั อเนกประสงค์ชนิดโฟม ขนาด 2,500 ลิตร
บอลลูนไลท์ ขนาด 3,000 วัตต์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
เครื่องพ่นละอองนา้ พร้อมอุปกรณ์
รถยนต์ตรวจการณ์
เครื่องสูบนา้ ติดตัง้ ทีป่ ระตูระบายนา้
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ แบบติดตัง้ กระเช้า (รถดับเพลิงอาคาร) ขนาด 6,000 ลิตร
รถลาเลียงนา้ ขนาด 15,000 ลิตร
รถบันไดอัตโนมัติ สูง 19 เมตร
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
รถสุขาเคลือ่ นที่
รถยนต์ตรวจการณ์
เรือกูภ้ ยั ทางนา้
รถกูช้ ีพ
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
เครื่องสูบนา้ หอยโข่ง ขนาด 6 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 2.5 นิว้
รถบรรทุกนา้ ขนาด 1,200 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 1,200 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 8,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
อุปกรณ์ชชู ีพ
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ขนาด 10 นิว้
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 2.5 นิว้

จานวน
4
45
8
3
7
11
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
1
30
6
3
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.100 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz

นามเรียกขาน
บาแดง
บาแดง
บาแดง
บาแดง
บาแดง
บาแดง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
ลัดหลวง
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์
0-2462-6290
0-2462-6290
0-2462-6290
0-2462-6290
0-2462-6290
0-2462-6290
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2818-8385, 0-2462-8081
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถบรรทุกนา้ ขนาด 8,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เลือ่ ยยนต์
รถยนต์ตรวจการณ์
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอยดับเพลิง
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอยลาเลียงนา้
เครื่องสูบนา้ ชนิดพญานาค
เครื่องสูบนา้ ชนิดปั๊มจี ้
เครื่องสูบนา้ ชนิดลากจูง
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 2,000 ลิตร
รถดับเพลิงกูภ้ ยั ทีส่ งู แบบกระเช้าพร้อมบันได 36 เมตร
บอลลูนไลท์
รถสุขาเคลือ่ นที่
รถกูช้ ีพ
รถกูภ้ ยั
รถยนต์ตรวจการณ์
เรือดับเพลิงชนิดเคลือ่ นทีท่ งั้ บนบกและในนา้
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ยี่หอ้ แรบบิท
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ยี่หอ้ TOHATUS ขนาด 55 แรงม้า
เครื่องปั๊ มนา้ ดีเซลหล่อนา้ อัตโนมัติ ยี่หอ้ HINOTA

จานวน
1
1
1
1
1
1
19
4
3
6
12
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
11
2
2
4
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลบางเมือง
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz

นามเรียกขาน
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
พระใหญ่
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
เทวา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา

หมายเลขโทรศัพท์
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2363-9812-3
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2702-9038
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถดับเพลิง ขนาด 2,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถกระเช้าดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
เรือท้องแบน
เครื่องสูบนา้ ชนิดท่อพญานาค ขนาด 11 แรงม้า
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถกระเช้า ขนาด 8,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์ ขนาด 6 กิโลวัตต์
รถยนต์ตรวจการณ์
รถเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
พัดลมระบายควัน
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ (จากกรมโยธาฯ)
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ (จาก อบจ.)
เครื่องสูบนา้ ขนาด 6 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 3 นิว้
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ขนาด 3 นิว้
รถดับเพลิง ขนาด 2,000 ลิตร
รถกูภ้ ยั ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิงกระเช้าบันได ขนาด 22 เมตร

จานวน
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
2
3
1
2
3
2
3
5
1
1
1
1
1

52

6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
162.125 และ162.550 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz

นามเรียกขาน
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
ศูนย์กระษา
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
นางนวล
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ

หมายเลขโทรศัพท์
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2703-6584
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2174-3390-9 ต่อ 205 หรือ 08-1420-8203
0-2363-9669
0-2363-9669

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง
เครื่องเป่ าลม
รถยนต์ตรวจการณ์
ชุดดับเพลิงในอาคาร
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ แบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ ขนาด 6 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกร์ ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบหอยโข่งขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบหอยโข่งขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิว้ (ยืม อบจ.)
รถยนต์บรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร
รถยนต์บรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร
รถยนต์บรรทุกนา้ ช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถยนต์บรรทุกนา้ ช่วยดับเพลิง ขนาด 15,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงอาคารฯ ขนาด 3,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงอาคารฯ ขนาด 6,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงอาคารฯ ขนาด 8,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงอาคารฯ ขนาด 9,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงชนิดบันไดเลือ่ นฯ ความสูง 18 เมตร (อยูร่ ะหว่างดาเนินการซ่อม)
รถยนต์กภู้ ยั พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
รถสุขาเคลือ่ นที่
รถยนต์กชู้ ีพ
รถยนต์กภู้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
รถยนต์ตรวจการณ์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
เลือ่ ยยนต์
เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 20 คนนั่ง
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 10 นิว้

จานวน
1
2
2
2
2
9
3
5
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
8
5
3
4
3
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลด่านสาโรง
เทศบาลตาบลบางบ่อ
เทศบาลตาบลบางบ่อ

ความถี่
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
155.460 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
162.575 MHz
163.000 MHz
163.000 MHz

นามเรียกขาน
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ศูนย์เอราวัณ
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ด่านสาโรง
ดับเพลิงบางบ่อ
ดับเพลิงบางบ่อ

หมายเลขโทรศัพท์
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2363-9669
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2759-2770-5 ต่อ 216
0-2317-2313
0-2317-2313

หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819
หรือ 08-9889-1819

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้ (ของ อบจ.สมุทรปราการ)
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ (ของ อบจ.สมุทรปราการ)
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 2.5 นิว้
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์
รถกูช้ ีพ
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์
เครื่องสูบนา้ ขนาด 4 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ ขนาด 3 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้
รถดับเพลิง ขนาด 2,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงชนิดหอนา้ พร้อมบันได ขนาด 2,000 ลิตร
รถดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 6,000 ลิตร
รถสุขาเคลือ่ นที่ (ชารุดอยูร่ ะหว่างซ่อมแซม)
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว 4 ล้อ
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็วพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 6 ล้อ
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ขนาด 38 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ขนาด 15 แรงม้า

จานวน
8
1
2
4
1
1
3
1
2
2
2
2
2
4
2
5
2
3
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลบางบ่อ
เทศบาลตาบลบางบ่อ
เทศบาลตาบลบางบ่อ
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองด่าน
เทศบาลตาบลคลองสวน
เทศบาลตาบลคลองสวน
เทศบาลตาบลคลองสวน
เทศบาลตาบลบางพลีนอ้ ย
เทศบาลตาบลบางพลีนอ้ ย
เทศบาลตาบลบางพลีนอ้ ย
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลบางเสาธง
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์
เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย ์

ความถี่
163.000 MHz
163.000 MHz
163.000 MHz
162.200 MHz
162.200 MHz
162.200 MHz
162.200 MHz
162.200 MHz
162.200 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz
162.550 MHz, 162.975 MHz

นามเรียกขาน
ดับเพลิงบางบ่อ
ดับเพลิงบางบ่อ
ดับเพลิงบางบ่อ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ศูนย์เขีย้ วเสือ
ดับเพลิงคลองสวน
ดับเพลิงคลองสวน
ดับเพลิงคลองสวน
บางพลีนอ้ ย
บางพลีนอ้ ย
บางพลีนอ้ ย
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์ยอดธง
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์
ศูนย์พระสมุทรเจดีย ์

หมายเลขโทรศัพท์
0-2317-2313
0-2317-2313
0-2317-2313
0-2330-1102
0-2330-1102
0-2330-1102
0-2330-1102
0-2330-1102
0-2330-1102
0-2739-3329
0-2739-3329
0-2739-3329
0-2337-6241-5
0-2337-6241-5
0-2337-6241-5
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2315-1414 หรือ 08-6180-2277
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019
0-2425-9340 หรือ 08-6040-7019

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถบรรทุกนา้ ขนาด 5,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 10,000 ลิตร
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ขนาด 65 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ขนาด 15 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ชนิดท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,800 ลิตร
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
รถยนต์ดบั เพลิงพร้อมกระเช้ากูภ้ ยั ขนาด 6,000 ลิตร
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงติดรถกระบะ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม 150 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 10 นิว้
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
บอลลูนไลท์ (สังกัดกองช่าง)
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เลือ่ ยยนต์

จานวน
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
2
1
2
4
2
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
เทศบาลตาบลบางพลี
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz

นามเรียกขาน
แหลมฟ้า
แหลมฟ้า
แหลมฟ้า
แหลมฟ้า
แหลมฟ้า
แหลมฟ้า
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
วาริน
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์

หมายเลขโทรศัพท์
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2453-7136-7 ต่อ 100, 106 หรือ 09-9619-2516
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2337-3666
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2703-7901 ต่อ 136 หรือ 08-9140-4313
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดทุน่ ลอย
รถดับเพลิง ขนาด 8,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 3,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ (กองสาธารณสุข)
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงบันไดกูภ้ ยั หอนา้ 18 เมตร บรรจุนา้ 6,000 ลิตร โฟม 1,500 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง
รถกูช้ ีพ
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ หอยโข่ง ขนาด 12 นิว้
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร

จานวน
2
1
1
1
2
7
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ

ความถี่
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz

นามเรียกขาน
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
ศูนย์บางโปรง
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
ศูนย์แพรกษาใหม่
คลองเจ้า
คลองเจ้า

หมายเลขโทรศัพท์
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2385-3112
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2383-0854 และ 08-6848-9199
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2756-3399 และ 08-4653-9732
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2136-6543
0-2343-4571
0-2343-4571

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถกระเช้าดับเพลิงและกูภ้ ยั เอนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
รถกูช้ ีพ
รถยนต์ตรวจการณ์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงอาคาร ขนาด 2,000 ลิตร
รถดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 12,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 12 นิว้
รถยนต์ตรวจการณ์
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
เรือท้องแบน
เลือ่ ยยนต์
เสือ้ ชูชีพ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ขนาด 3 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอย
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตัง้ กระเช้า ขนาด 10,000 ลิตร
บอลลูนไลท์ ขนาด ไม่ตา่ กว่า 5,500 วัตต์
รถยนต์ตรวจการณ์
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 10 นิว้

จานวน
1
1
1
3
5
1
1
1
1
6
2
1
2
1
1
3
3
60
3
1
1
2
1
4
1
2
7
2
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปร็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านระกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านระกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านระกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านระกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง

ความถี่
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.975 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz

นามเรียกขาน
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
คลองเจ้า
ต้นเปร็ง
ต้นเปร็ง
ต้นเปร็ง
ต้นเปร็ง
ต้นเปร็ง
ต้นเปร็ง
บ้านระกาศ
บ้านระกาศ
บ้านระกาศ
บ้านระกาศ
‒
‒
นาคา
นาคา
นาคา
นาคา
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง

หมายเลขโทรศัพท์
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2343-4571
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2170-6525 หรือ 09-1009-8119
0-2136-6113 หรือ 08-2327-5729
0-2136-6113 หรือ 08-2327-5729
0-2136-6113 หรือ 08-2327-5729
0-2136-6113 หรือ 08-2327-5729
0-2170-6663 หรือ 08-9884-9684
0-2170-6663 หรือ 08-9884-9684
0-2707-5727 ต่อ 22
0-2707-5727 ต่อ 22
0-2707-5727 ต่อ 22
0-2707-5727 ต่อ 22
0-2121-9536
0-2121-9536
0-2121-9536
0-2121-9536

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ แบบฐานสกี ขนาด 8 นิว้ (ยืมจาก อบจ.)
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
รถยนต์ตรวจการณ์
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ ((ยืมจาก อบจ. (เสีย))
เครื่องสูบนา้ ขนาด 12 นิว้ ((ยืมจาก อบจ. (เสีย))
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิว้ (เสีย 2 ตัว)
รถบรรทุกนา้ ขนาด 4,000 ลิตร
เลือ่ ยยนต์
เรือท้องแบน 17 ฟุต
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 11.5 นิว้
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูง 12 เมตร
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ ขนาด 10,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม เครื่อง 2 สูบ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม เครื่อง 1 สูบ
รถดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 12,000 ลิตร

จานวน
5
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางนา้ ผึง้
องค์การบริหารส่วนตาบลบางนา้ ผึง้
องค์การบริหารส่วนตาบลบางนา้ ผึง้
องค์การบริหารส่วนตาบลบางนา้ ผึง้
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

ความถี่
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.775 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.225 MHz
162.650 MHz
162.650 MHz
162.650 MHz
162.650 MHz
162.650 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.525 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz

นามเรียกขาน
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ป้องกันบางเพรียง
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์จรเข้
ศูนย์จรเข้
ศูนย์จรเข้
ศูนย์จรเข้
ศูนย์จรเข้
ศูนย์ชาละวัน
ศูนย์ชาละวัน
ศูนย์ชาละวัน
ศูนย์ชาละวัน
‒
‒
‒
‒
‒

หมายเลขโทรศัพท์
0-2121-9536
0-2121-9536
0-2121-9536
0-2121-9536
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2707-1671-3 ต่อ 260 หรือ 09-0909-6521
0-2312-8167
0-2312-8167
0-2312-8167
0-2312-8167
0-2312-8167
0-2337-1652
0-2337-1652
0-2337-1652
0-2337-1652
0-2461-3254 หรือ 0-2363-9812-3
0-2461-3254 หรือ 0-2363-9812-3
0-2461-3254 หรือ 0-2363-9812-3
0-2461-3254 หรือ 0-2363-9812-3
02-463-6056

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์ 2 แรงม้า ขนาด 18 นิว้
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ ชนิดเครื่องดีเซล
เครื่องสูบนา้ เอนกประสงค์ ชนิดเครื่อง Honda 13 แรงม้า
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 16,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิงกระเช้าบันได (หอนา้ ) ขนาด 5,000 ลิตร
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
รถกูภ้ ยั
เลือ่ ยยนต์
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 16 นิว้
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 22 นิว้
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิดต
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 40 แรงม้า
รถดับเพลิงชนิดนา้ + โฟม ขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 7,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ แบบทุน่ ลอย

จานวน
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
8
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
162.150 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz
148.550 MHz

นามเรียกขาน
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า

หมายเลขโทรศัพท์
02-463-6056
02-463-6056
02-463-6056
02-463-6056
02-463-6056
02-463-6056
02-463-6056
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2416-5049 หรือ 09-2081-9490
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2461-3559

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ 6 ล้อ ขนาด 3,300 ลิตร
รถดับเพลิงตรวจการณ์ 4 ล้อ
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาด 12,000 ลิตร
รถยนต์กภู้ ยั
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เรือยนต์กภู้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
เรือยาง ขนาด 3.5x1.6 เมตร
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้ (ยืมจาก อบจ.)
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอย
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนา้ ขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงพร้อมกระเช้า ขนาด 10,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ
เรือพร้อมเครื่องยนต์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์
รถบรรทุก 6 ล้อ
ชุดดับเพลิงในอาคาร
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 16 แรงม้า
รถบรรทุกนา้ ขนาด 5,000 ลิตร
รถกูช้ ีพ
เรือตรวจการณ์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
รถยนต์ตรวจการณ์

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกอบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกอบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกอบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกอบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ

ความถี่
148.550 MHz
148.550 MHz
162.775 MHz, 154.975 MHz
162.775 MHz, 154.975 MHz
162.775 MHz, 154.975 MHz
162.775 MHz, 154.975 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz

นามเรียกขาน
บางกะเจ้า
บางกะเจ้า
บางกอบัว
บางกอบัว
บางกอบัว
บางกอบัว
‒
‒
‒
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
บางปลากด
‒
‒
บ้านคลองสวน
บ้านคลองสวน
บ้านคลองสวน
บ้านคลองสวน
บ้านคลองสวน
บ้านคลองสวน
‒
‒

หมายเลขโทรศัพท์
0-2461-3559
0-2461-3559
0-2059-9920 หรือ 09-3809-6702
0-2059-9920 หรือ 09-3809-6702
0-2059-9920 หรือ 09-3809-6702
0-2059-9920 หรือ 09-3809-6702
0-2461-0231
0-2461-0231
0-2461-0231
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2461-8073 หรือ 08-7610-8800
0-2464-9605 หรือ 08-0770-6934
0-2464-9605 หรือ 08-0770-6934
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2452-3840 ต่อ 107 หรือ 09-0228-9355
0-2490-5458
0-2490-5458

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
รถกระเช้า ความสูง 12 เมตร
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 2.5 นิว้
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถยนต์กภู้ ยั
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 3 แรงม้า
รถยนต์บรรทุกนา้ ดับเพลิงชนิดเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ไม่นอ้ ยกว่า 15 แรงม้า
รถพยาบาลระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
บอลลูนไลท์ (ชารุดรอซ่อมแซม)
รถสุขาเคลือ่ นที่
รถกูช้ ีพ
รถยนต์ตรวจการณ์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เรือท้องวีตรวจการณ์
เรือท้องแบน
เครื่องสูบนา้ ขนาด 8 นิว้
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ อเนกประสง์ ขนาด 8,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
รถกูช้ ีพ
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 16 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอย ขนาด 5 แรงม้า

จานวน
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
4
1
1
3
4
1
2
1
2
1
1
3
1
6
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ

ความถี่
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
162.550 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz

นามเรียกขาน
‒
‒
‒
‒
‒
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
สายชล
เทวะ
เทวะ
เทวะ
เทวะ
เทวะ
เทวะ
เทวะ

หมายเลขโทรศัพท์
0-2490-5458
0-2490-5458
0-2490-5458
0-2490-5458
0-2490-5458
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2337-3115-6 ต่อ 203 หรือ 09-6731-5889
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ ชนิดประจาจุด ขนาด 105 แรงม้า
รถดับเพลิง ขนาด 1,000 ลิตร
รถดับเพลิงเคลือ่ นทีเ่ ร็ว 4 ล้อ ขนาด 100 ลิตร (ชารุด)
รถกูช้ ีพ
เลือ่ ยยนต์ ขนาด 15 นิว้
เครื่องสูบนา้ ลากจูง ขนาด 12 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดทุน่ ลอย
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงกูภ้ ยั ขนาด 3,000 ลิตร
รถดับเพลิงพร้อมกระเช้า ขนาด 10,000 ลิตร
รถกระเช้าหอนา้ สูง 23 เมตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์
รถสุขาเคลือ่ นที่
รถบรรทุก 6 ล้อ
เรือท้องแบนกูภ้ ยั
รถกูช้ ีพ
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์
เครื่องสูบนา้ ชนิดทุน่ ลอย ขนาด 30 แรงม้า
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม ขนาด 30 แรงม้า
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถกระเช้าหอนา้ พร้อมบันได
รถกูภ้ ยั ไฟฟ้าส่องสว่าง
เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิว้
เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาด 16 นิว้

จานวน
7
1
1
1
2
1
3
4
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
10
3
1
1
2
3
1
1
1
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา

ความถี่
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz

นามเรียกขาน
เทวะ
เทวะ
เทวะ
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
ศูนย์บางแก้ว
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
แสนสุข
ปลาทอง

หมายเลขโทรศัพท์
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2312-4035-7 หรือ 08-6052-4911
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2183-7593
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-6012,0-2750-8739 หรือ 08-1735-4851
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาด 18 นิว้
เลือ่ ยตัดไฟเบอร์
รถยนต์ตรวจการณ์
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 10 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 5 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนา้ หอยโข่ง ขนาด 8 นิว้ (ยืมจาก อบจ. จานวน 5 เครื่อง)
เครื่องสูบนา้ หอยโข่ง ขนาด 12 นิว้ (ยืมจาก อบจ. จานวน 3 เครื่อง)
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
รถกูภ้ ยั
รถยนต์ตรวจการณ์
เลือ่ ยยนต์
เรือท้องแบน
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 60 แรง
เครื่องสูบนา้ ชนิดพญานาค ขนาด 5 นิว้
เครื่องสูบนา้ ชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 นิว้
รถบรรทุกนา้ ขนาด 15,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 5,000 ลิตร
รถดับเพลิงบันไดหอนา้ ขนาด 5,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
รถยนต์ตรวจการณ์เคลือ่ นทีเ่ ร็วพร้อมอุปกรณ์
เรือตรวจการณ์
เครื่องยนต์ดนั นา้ สาหรับภัยแล้ง

จานวน
1
1
2
5
1
1
6
7
2
3
1
1
1
3
4
3
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
10
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

ความถี่
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz

นามเรียกขาน
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ปลาทอง
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ

หมายเลขโทรศัพท์
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2312-1816-7 ต่อ 108 หรือ 08-5138-9125
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง
รถบรรทุกนา้ ขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
รถยนต์ตรวจการณ์
เรือตรวจการณ์
เรือตัดหญ้า
เลือ่ ยยนต์
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องสูบนา้ พร้อมท่อ คูโบต้า RT 110 ขนาด 8 นิว้ ยาว 16 นิว้
เครื่องสูบนา้ พร้อมท่อ คูโบต้า RT 140 ขนาด 8 นิว้ ยาว 16 นิว้
เครื่องสูบนา้ แบบลากจูง พร้อมอุปกณ์
เครื่องสูบนา้ HONDA สีแดง 11 แรง
เครื่องสูบนา้ แสตนเลส แบบขี่หลัง ขนาด 12 นิว้ ยาว 10 เมตร
เครื่องสูบนา้ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมท่อตัง้ 90 องศา
เครื่องสูบนา้ แบบหาบหาม
เครื่องสูบนา้ แบบหอยโข่ง
รถดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
รถดับเพลิง ขนาด 14,000 ลิตร
รถบรรทุกนา้ ขนาด 8,000 ลิตร
รถดูดสิง่ ปฏิกูล ขนาด 4,000 ลิตร
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
บอลลูนไลท์ 500 วัตต์
รถสุขาเคลือ่ นที่ (ชารุดรอการซ่อม)
เลือ่ ยยนต์ ฮุลวาน่า รุน่ 365 (ชารุดรอการซ่อม)
รถขุดโฮโดรลิคพร้อมเรือพอนทูน
เรือตรวจการณ์
รถยนต์ดบั เพลิงเคลือ่ นทีเ่ ร็ว

จานวน
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
3
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.7 บัญชีเครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี งบประมำณ 2562
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
มูลนิธิรว่ มกตัญญู
มูลนิธิรว่ มกุศล สมุทรปราการ
มูลนิธิรว่ มกุศล สมุทรปราการ
มูลนิธิรว่ มกุศล สมุทรปราการ
ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี

ความถี่
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz
157.700 MHz

นามเรียกขาน
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ
ศูนย์หนองปรือ

163.030 MHz
163.030 MHz
163.030 MHz

บัวหลวง
บัวหลวง
บัวหลวง

หมายเลขโทรศัพท์
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955
0-2300-9590-8 หรือ 08-3717-1955

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง
ชุดเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)
รถยนต์ตรวจการณ์
รถกูช้ ีพ

0-2175-8789 หรือ 08-7551-6198
0-2175-8789 หรือ 08-7551-6198
0-2175-8789 หรือ 08-7551-6198
08-9968-7196 (ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั )

รถกูช้ ีพ พร้อมอุปกรณ์กชู้ ีพ ไฟแดง/นา้ เงิน
รถตูบ้ ริการ ไฟเหลือง
รถกระบะกูภ้ ยั ไฟเหลือง
รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูง พร้อมชุดยานยนต์ดบั เพลิงฉีดหมอกนา้
/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF 60)
รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูง พร้อมชุดยานยนต์ดบั เพลิงฉีดหมอกนา้
/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF 60)
รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูง พร้อมชุดยานยนต์ดบั เพลิงฉีดหมอกนา้
/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF 60)
รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูง พร้อมชุดยานยนต์ดบั เพลิงฉีดหมอกนา้
/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF 60)

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี

08-9968-7157 (นายช่างเครื่องกลอาวุโส)

ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี

08-9968-7161 (นายช่างเครื่องกลอาวุโส)

ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี

08-9920-1656 (ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั )

จานวน
1
4
1
1
1
3
1
2
3
3
3
3
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6.8 บัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัย
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563
ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

บ้าน/ชุมชน

1 สถานีวัดปริมาณนาฝน/ สอต.สมุทรปราการ
เครื่องวัดปริมาณนาฝน สอต.สุวรรณภูมิ
ถ.สายลวด ซอย 4
ที่ว่าการอ้าเภอบางพลี
สวางคนิวาส
สถานี อบต.ศีรษะจรเข้น้อย
โครงการประตูระบายน้า
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
ทต.เทพารักษ์
2 สถานีวัดสภาพอากาศ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทางอุตุนยิ มวิทยา(PM ศาลากลางจังหวัด สป.
เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี
2.5/PM10)
บ้านพักกรมอุตสาหกรรม
พืนฐานและการเหมืองแร่
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
และทุพพลภาพพระประแดง
ทางหลวงหมายเลข 3268
(ถนนเทพารักษ์) กม.1+880

3 สถานีตรวจวัดระดับนา
(โทรมาตร)

พิกดั

สถานที่ติดตัง

โครงการประตูระบายน้า
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

หมู่ที่

1
8
2
8
9

9
1
1

7

9

ตาบล

จานวน

Lat

ท้ายบ้าน
ศีรษะจรเข้น้อย
ทรงคนอง

บางพลี
บางพลี
เมืองสมุทรปราการ
บางพลี
เมืองสมุทรปราการ
บางเสาธง
พระประแดง

1
1
1
1
1
1
1

13.31.00
13.41.11
13.36.00
13.36.00
13.32.00
13.69
13.666923

100.45.41
100.46.03
100.38.00
100.44.00
100.38.00
100.8
100.53925

เทพารักษ์
บางโปรง
ปากน้า
บางเสาธง
ตลาด

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
บางเสาธง
พระประแดง

1
1
1
1
1

13.363101
13.6180
13.599149
13.5705
13.652141

100.396948 ทต.เทพารักษ์
100.5562 กรมควบคุมมลพิษ
100.597345 กรมควบคุมมลพิษ
100.7862867 กรมควบคุมมลพิษ
100.531805 กรมควบคุมมลพิษ

ทรงคนอง

พระประแดง

1

13.664087 100.543436 กรมควบคุมมลพิษ

เทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

1

13.63665

ทรงคนอง

พระประแดง

1

บางปลา
ราชาเทวะ
ปากน้า

Long

หน่วยงานรับผิดชอบ

อาเภอ

กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ

100.61014 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-ส้าโรง
ของรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย
13.666923 100.53925 โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ

4 สถานีวัดการเคลื่อนที่
ของดิน

5 หอเตือนภัย

6 เสียงตามสาย/เสียงไร้สาย อบต.บางโปรง
ทม.ปากน้าสมุทรปราการ
บ้านบางหมู
วัดบางด้วนนอก
ซอย 2000
สะพาน 2
เด่นชัย 2
บ้านสุชาติ

1
บางโปรง
4,6,8,9,10 บางเมือง
6
6
3
2
2
2

บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

70 13.612389 100.561783 อบต.บางโปรง
120
กองวิชาการและ
แผนงาน ทม.ปากน้า
1
อบต.บางด้วน
1
อบต.บางด้วน
1
อบต.บางด้วน
1
อบต.บางด้วน
1
อบต.บางด้วน
1
อบต.บางด้วน
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

สถานีอนามัย
5
บางด้วนสวนส้ม
1
ร.ร.วัดสุขกร
8
องค์พระใหญ่
8
ห้องสมุดชุมชน
8
ชุมชน4ไร่
8
ชุมชนเกาะตาเหล็ง
8
วัดบางนางเกร็ง
4
ชุมชนบางนางเกร็ง
7
เสียงตามสาย 67 ชุมชน
บ้านลัดชัย
1
บ้านคลองเก้า
2
บ้านคลองสาม
3
บ้านคลองใหม่
4
บ้านคลองหม้อแตก
5
บ้านคลองสี่
6
บ้านบ่อทอง
7
หมู่บ้านพุฒสี 4
1
หมู่บ้านสวัสดี
4
หมู่บ้านลลิษา
5
หมู่บ้านลัลลีว่ ิลล์
5
หมู่บ้านลัลลีว่ ิลล์ 2
5
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 10
5
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 1
5
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 3
5
หมู่บ้านเด่นชัย
5
หมู่บ้านนครทองแกรนด์วิลล์
6
ชุมชนสเตท-พันธ์พฤกษ์
1
ชุมชนแถมนวลปรางค์-อุทิศ
2
ชุมชนอยู่สบาย
9
ชุมชนเบญจพล
8
ชุมชนแสงสุข
9
ชุมชนสัมพันธ์
9
ชุมชนธ้ารงรักษ์สนิ
9
ชุมชนประจักษ์สนิ
4
ชุมชนเสริมสุข
4
ชุมชนรินทร์ทอง
4
ชุมชนสินวงศ์
4
ชุมชนทองสุข
9
ชุมชนปู่เจ้าส้าโรง
9
ชุมชนสามัคคี
1
ชุมชนบุญสนอง
1
ชุมชนทานตะวัน
1
ชุมชนวัดไตรสามัคคี
1
ชุมชนร่วมน้าใจ
1
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 - 10
1 - 10
เสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 10
1 - 10
หน้าตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู 6

ตาบล
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางเมือง
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษาใหม่
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
บางเมืองใหม่
บางเมืองใหม่
บางเมืองใหม่
บางเมืองใหม่
บางเมืองใหม่
ส้าโรงเหนือ
ส้าโรงเหนือ
แพรกษา

อาเภอ

จานวน

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
200
2

Lat

Long

หน่วยงานรับผิดชอบ

อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
อบต.บางด้วน
ทต.บางเมือง
13.602329 100.665307 ทม.แพรกษาใหม่
13.555609 100.679007 ทม.แพรกษาใหม่
13.546434 100.682703 ทม.แพรกษาใหม่
13.594983 100.651816 ทม.แพรกษาใหม่
13.578184 100.65564 ทม.แพรกษาใหม่
13.542755 100.690357 ทม.แพรกษาใหม่
13.532493 100.670239 ทม.แพรกษาใหม่
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทม.แพรกษา
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ส้าโรงเหนือ
ทต.ด่านส้าโรง
ทต.ด่านส้าโรง
13.56049964100.6703662 ทต.แพรกษา
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

ซอยพูนทรัพย์ 1
6
แพรกษาซอย 6
3
ซ้ายมือตรงสีแ่ ยกไฟแดง (นิคมฯบางปู)6
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 กลางซอย
6
หมู่บ้านอุบลศรี
6
ชุมชนเสรี 4-5
4
ซอยเทศบาล 10/1 กลางซอย
4
ทางแยกบ้านธันยพร ซอยสวัสดี
3
หน้าวัดแพรกษา
3
ซอยเทศบาล 8 กลางซอย
3
ซอยเทศบาล 4 กลางซอย
3
ซอยเทศบาล 2 กลางซอยตรงแยกซอย3
หมู่บ้านบดิพัฒน์ตรงแยก
3
ซอยพุฒสี กลางซอยหน้าร้านซ่อมทีวี 2
หมู่บ้านพงษ์สกุลตรงศาล
2
หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ตลาดแพรกษา3
หน้าเทศบาลเก่า
6
ชุมชนแสงปัญญา
2
หน้าโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 6
เอืออาทรฯ 1
6
หน้าศูนย์ ปภ. ซอย 14 เอือ
6
ชุมชนรุ่งทวี
6
ชุมชนคลองหม้อแตก
6
หมู่บ้านพฤกษา 28
6
หมู่บ้านพฤกษา 28/2
6
หมู่บ้านพฤกษา 28/1
6
เอืออาทรฯ 14
6
เอืออาทรฯ 3
6
หน้าโรงงาน ไทเมททอล บริเวณร้านอาหาร
3
โลตัสตลาดแพรกษา
3
หน้าส้านักงานทต.แพรกษาแห่งใหม่ 6
หน้า Big C Mini (นิคมฯบางปู)
6
เอืออาทรฯ 2
5
หมู่บ้านคลองหนามแดง
9
หมู่บ้านสยามนิเวศน์
2
หมู่บ้านมังกร
1
หมู่บ้านศรีเจริญ
6
หมู่บ้านขันดี
8
เทศบาลต้าบลบางเสาธง
หมู่ 1,3,15,16
ผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ 1
1
ที่ท้าการผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ 8
8
เทศบาลต้าบลพระมุทรเจดีย์
หมู่ 1,2,3,4
ทต.แหลมฟ้าผ่า
ชุมชนในเขต ทต.แหลมฟ้าผ่า 14 ชุมชน
อบต.ในคลองบางปลากด
บ้านคู่สร้างคู่สม
1

ตาบล

อาเภอ

จานวน

แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษา
แพรกษาใหม่
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
เทพารักษ์
บางเสาธง

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
บางเสาธง

2
1
1
1
2
3
2
2
1
1
2
1
4
1
2
1
1
2
1
6
1
5
2
2
1
5
1
1
1
1
1

ศีรษะจรเข้ใหญ่
ศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง
บางเสาธง
พระสมุทรเจดีย์

1
1
48

ปากคลองบางปลากด

2
1
2
3
4
5
4

Lat

Long

หน่วยงานรับผิดชอบ

13.56073623100.6681211 ทต.แพรกษา
13.5601719 100.6687011 ทต.แพรกษา
13.55015098100.6599429 ทต.แพรกษา
13.55127795100.6673192 ทต.แพรกษา
13.55844162100.6716889 ทต.แพรกษา
13.55937768100.6740267 ทต.แพรกษา
13.55937768100.6740267 ทต.แพรกษา
13.55443031100.6765332 ทต.แพรกษา
13.55593397100.6770278 ทต.แพรกษา
13.55994464100.6770915 ทต.แพรกษา
13.56043494100.6765223 ทต.แพรกษา
13.55980648100.675492 ทต.แพรกษา
13.56129459100.6723823 ทต.แพรกษา
13.56129459100.6713115 ทต.แพรกษา
13.56261515100.6719037 ทต.แพรกษา
13.56347603100.6794619 ทต.แพรกษา
13.56296649100.6786123 ทต.แพรกษา
13.341968 100.385161 ทต.แพรกษา
13.56391285100.6682375 ทต.แพรกษา
13.5697635 100.6540746 ทต.แพรกษา
13.56916334100.6662936 ทต.แพรกษา
13.56228847100.6787909 ทต.แพรกษา
13.5697635 100.6540746 ทต.แพรกษา
13.56916334100.6662936 ทต.แพรกษา
13.56227835100.6793915 ทต.แพรกษา
13.56208812100.6708737 ทต.แพรกษา
13.56200497100.66892 ทต.แพรกษา
13.56191726 100.6679735 ทต.แพรกษา
13.56399717100.6667699 ทต.แพรกษา
13.56552432100.6705349 ทต.แพรกษา
13.341525 100.391318 ทต.แพรกษา
13.56964315100.6494641 ทต.แพรกษา
13.56353001100.6685766 ทต.แพรกษา
13.3631014 100.396948 ทต.เทพารักษ์
13.36564408100.3904212 ทต.เทพารักษ์
13.36501624100.39241992ทต.เทพารักษ์
13.3656286 100.38374252ทต.เทพารักษ์
13.36277488100.39564696ทต.เทพารักษ์
ทต.บางเสาธง
ทต.บางเสาธง
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
ทต.พระสมุทรเจดีย์
ทต.แหลมฟ้าผ่า

แหลมฟ้าผ่า/ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์

63

ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

9

อบต.ในคลองบางปลากด
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน
บ้านคลองมอญ
บ้านบางปลากด
บ้านสามแพรก
บ้านวัดใหม่
บ้านสามเรือน
บ้านคลองห้าง
บ้านสันติสขุ
บ้านคู่สร้าง
บ้านนาเกลือน้อย
บ้านยายสี
บ้านคู่สร้างคู่สม
บ้านสุขสวัสดิ์
ที่ท้าการ อบต.แหลมฟ้าผ่า
อบต.นาเกลือ หมู่ 3,4,5,7
บางน้าผึง หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11
แขก
บางขมิน
บางขมิน
บางขมิน
บางขมิน
บางขมิน
บางขมิน
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
คลองลัดบางยอ
คลองลัดบางยอ
คลองลัดบางยอ
คลองลัดบางยอ
คลองลัดบางยอ
ท่านา
ท่านา
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดกองแก้ว
วัดกองแก้ว
วัดกองแก้ว
วัดกองแก้ว
วัดกองแก้ว
คลองมอญ

ตาบล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
แหลมฟ้าผ่า
พระสมุทรเจดีย์
นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์

9
8
11
12
9
7
9
16
27
7
6
9
1
87

อบต.ในคลองบางปลากด

บางน้าผึง

พระประแดง

11

อบต.บางน้าผึง

บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ

พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

อาเภอ

จานวน

Lat

Long

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมู่ที่

อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด
อบต.ในคลองบางปลากด

อบต.แหลมฟ้าผ่า
อบต.นาเกลือ

13.666763
13.667385
13.666429
13.666329
13.666489
13.667058
13.669212
13.670639
13.671110
13.673955
13.671095
13.673922
13.674897
13.674897
13.672670
13.675333
13.682533
13.681423
13.689166
13.686538
13.684958
13.688508
13.683108
13.684481
13.684122
13.683423
13.684339
13.683604
13.683739
13.684587
13.679097

100.541414
100.547351
100.548138
100.546639
100.549153
100.550078
100.549614
100.552672
100.554157
100.553215
100.555860
100.558865
100.552891
100.552819
100.558095
100.557898
100.555761
100.557206
100.554974
100.558898
100.558263
100.556055
100.554931
100.558858
100.557267
100.562255
100.562717
100.560992
100.561905
100.560544
100.56584

อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

คลองมอญ
9
คลองมอญ
9
คลองมอญ
9
คลองมอญ
9
คลองมอญ
9
น้าชล
10
น้าชล
10
น้าชล
10
น้าชล
10
ชุมชนวัดส้าโรงเหนือ หมู่ 4
4
ชุมชนหมู่ 5 สามัคคี
5
ชุมชนวัดส้าโรงเหนือ หมู่ 10
10
ชุมชนถนอมสุข
8
ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก 16
16
ชุมชนศรีพัฒนา
1
ชุมชนปากคลองตายวงและลานทรายพั2ฒนา
ชุมชนชมนิมิตรพัฒนา
3
ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา
4
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 53 ปากคลองบางจาก 5
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6
6
ชุมชนหมู่ 7 ร่วมกันพัฒนา
7
ชุมชนหมู่ 8 พัฒนา
8
ชุมชนหมู่ 9 พัฒนา
9
ชุมชนปากคลองลัดหลวง
1
ชุมชนบางระก้าพัฒนา
2
ชุมชนจั่นมณี
3
ชุมชนปากคลองครุ
4
ชุมชนคลองขุดเจ้าเมือง
5
ชุมชนร่วมกันพัฒนา
6
ชุมชนครุนอก
7
ชุมชนหมู่ 8 พัฒนา
8
ชุมชนคนรักหมู่ 9
9
ชุมชนสามัคคีพัฒนา
10
ชุมชนครุในพัฒนา
11
ชุมชนรักษ์ครุใน
12
ชุมชนคนคลองครุใน
13
ชุมชนรักบางครุ
14
ชุมชนแสงเทียน
15
ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น
1
ชุมชนคลองเพลง-ลัดหลวง
2,3
ชุมชนบางพึ่งหมู่ 4
4
ชุมชนพระราชวิริยาภรณ์
5
ชุมชนบ้านเชียงใหม่
6
ชุมชนหมู่ 7 ต.บางพึ่ง
7
ชุมชนบ้านฮะเริ่น
8
ชุมชนคนกันเอง
9
ชุมชนเว่ขะราว
10
ชุมชนวัดบางพึ่งหมู่ 11
11

ตาบล
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
บางยอ
ส้าโรงกลาง
ส้าโรงกลาง
ส้าโรงกลาง
บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางครุ
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง

อาเภอ
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง

จานวน

Lat

Long

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
7
12
10
3
4
12
17
10
7
6
3
1
2
7
3
5
10
3
8
23
11
7
7
7
2
3
14
9
8
9
7
6
6
4

13.679193
13.68112
13.674565
13.677599
13.679092
13.683455
13.680789
13.680385
13.679437

100.566584
100.565722
100.560739
100.560417
100.564152
100.567683
100.568792
100.569805
100.569124

13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629875
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935

100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.53304
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109

หน่วยงานรับผิดชอบ

อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
อบต.บางยอ
ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

ตาบล

ชุมชนวัดรวกพัฒนา
ชุมชนซอยนายอ้าเภอ
ชุมชนสามแยกพระประแดง
ชุมชนสวนหลวง
ชุมชนหมู่ 16 พัฒนา
ชุมชนปากลัดพัฒนา 1
ชุมชนบ้านปากลัด
ชุมชนหมู่ 19 บางพี่ง
อบต.บางเพรียง
บ้านกาหลง
บ้านท่าข้าม
ชุมชนวัดบางพลีน้อย
ชุมชนฟ้าใส
ชุมชนพัฒนาบ้านหอมศีล
ชุมชนบ้านหอมศีล
ชุมชนรวมใจสามัคคี
ชุมชนบางพลีน้อย
ชุมชนบ้านเกาะแก้ว
ชุมชนบ้านหลุมโพรง
ชุมชนบ้านนาคราช
ชุมชนวัดนาคราช
ชุมชนบ้านคลองวงเวียน
อบต.คลองนิยมยาตรา
บ้านคลองนิยมยาตรา (บังคา)
บ้านคลองนิยมยาตรา (บังคา)
บ้านคลองนิยมยาตรา (บังคา)
บ้านคลองนิยมยาตรา (ฉะบัง)
บ้านคลองนิยมยาตรา (บังคา)
บ้านวัดนิยมยาตรา
บ้านวัดนิยมยาตรา
บ้านคลองนิยมยาตรา
บ้านคลองนิยมยาตรา (อรรคราช)
บ้านคลองพระยาสมุทร (มอญ)
บ้านปีกกา

12
13
14
15
16
17
18
19
4
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
6
6
6
1
1
3
3
4
5
2
1

บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางพึ่ง
บางเพรียง
เปร็ง
เปร็ง
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
บางพลีน้อย
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา
บ้านระกาศ

บ้านบางนางเพ็ง

2

บ้านบางนางเพ็ง

อาเภอ

จานวน

Lat

Long

พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ

4
10
7
9
4
4
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
13.629935
-

100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
100.533109
-

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

3

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

บ้านระกาศ

4

บ้านระกาศ

บางบ่อ

3

บ้านระกาศ

5

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

บ้านระกาศ

6

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

บ้านคลองระกาศ

7

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

13.573702
13.527975
13.558603
13.565898
13.578362
13.581004
13.601795
13.625312
13.624408
13.642624
13.245301
13 3714.81
13 360.32
13 3615.98
13 3649.04
13 3632.54
13 3617.57
13 3720.99
13 3747.57
13 3841.62
13 3829.74
13 3544.63
13.549432
13.565094
13.545534
13.556329
13.574088
13.571809
13.574186
13.571563
13.573162
13.578297
13.578279
13.579109
13.577639
13.590544
13.600744

100.896975
100.895361
100.905727
100.909604
100.906387
100.905123
100.906683
100.905495
100.923875
100.935827
100.93039
100.5554.24
100.5437.80
100.5450.33
100.559.67
100.5544.54
100.5559.59
100.5647.77
100.575.59
100.5734.29
100.5613.64
100.5521.85
100.87748
100.889792
100.864435
100.869972
100.877416
100.871636
100.883804
100.885566
100.882582
100.881276
100.884224
100.885483
100.884252
100.889964
100.887104

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
ทม.ลัดหลวง
อบต.บางเพรียง
วัดกาหลง
ผูน้ ้าชุมชน
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
ทต.บางพลีน้อย
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา
อบต.คลองนิยมยาตรา

อบต.บ้านระกาศ
อบต.บ้านระกาศ
อบต.บ้านระกาศ
อบต.บ้านระกาศ

อบต.บ้านระกาศ
อบต.บ้านระกาศ
อบต.บ้านระกาศ
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ประเภทอุปกรณ์เฝ้า
ระวัง/ระบบแจ้งเตือนภัย
ลาดับ
(ที่ไม่ใช่ของศูนย์เตือนภัย
พิบัตแิ ห่งชาติ ปภ.)

พิกดั

สถานที่ติดตัง
บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จานวน

Lat
13.616812
13.625426
13.637535
13.634715
13.640354
13.640354

Long

หน่วยงานรับผิดชอบ

บ้านคลองเล้าหมู

8

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

บ้านปิ่นแก้ว

9

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

บ้านคลองไทรโยค

10

บ้านระกาศ

บางบ่อ

2

1
1
1
1
1
2

หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ

บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3

หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ

บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี

1
1
1
1
1

อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ

3
3
3
3

หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
บางพลีใหญ่

บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี

1
1
1
1
11

อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อ้าเภอบางพลี

บางแก้ว
บางปลา
บางโฉลง
ราชาเทวะ
หนองปรือ

บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี
บางพลี

9
9
6
3
2

อ้าเภอบางพลี
อ้าเภอบางพลี
อ้าเภอบางพลี
อ้าเภอบางพลี
อ้าเภอบางพลี

เชิงสะพานคลองชวดท้องคุ้ง
ซอยบุญเฉย (ด้านบน)
ซอยพ่อบุศศ์ (ชายคลอง)
ซอยแซ่มสายทอง (ตรงแยก)
คลองหนองโพรง
ซอยศรัทธาธรรม (หลัง
โรงเรียนราชวินิต)
ซอยนางถนอม
ซอยก้านันสมจิตต์ (กลางซอย)
ซอยนายกสุชาติ (กลางซอย)
ปากซอยกุหลาบ
ซอยอุดมทรัพย์ (ระหว่าง
ซอย 3 และซอย 4)
ซอยเจริญทรัพย์ (กลางซอย)
ซอยสุวรรณภูมิ 2 (กลางซอย)
สถานีอนามัยต้าบลหนองปรือ
ซอยนายหยดสาธุรักษ์
หมู่ 2,3,4,6,7,9,11,12,13,15,
23
หมู่ 1,2,3,4,10,12,14,15,16
หมู่ 1,2,4,5,8,9,11,12,15
หมู่ 1,4,6,7,9,10
หมู่ 9,10,13
หมู่ 1,3
1
7 อื่นๆ (ระบุ)..................................
2
3
4
5

100.891777 อบต.บ้านระกาศ
100.88931
100.901068 อบต.บ้านระกาศ
100.908732
100.897999 อบต.บ้านระกาศ
100.898004
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
อบต.หนือปรือ
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