เหล่ากาชาดจังหวัด
จะขอรับการสนับสนุนอะไร
จากสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้บ้าง
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วิสัยทัศน์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย
เป็ นองค์ กรที่ ให้ค วำมช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบั ติ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส
และส่ งเสริม คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี ข องประชำชนบนพื้ น ฐำนข้ อ มู ล วิช ำกำรที่
ทันสมัย ภำยใต้กำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักกำรกำชำด

ภารกิจ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย มี
หน้ำที่ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ำงครบวงจร ทั้งกำรเตรียมพร้อมก่อน
เกิดภั ย กำรจัดกำรขณะเกิ ดภัย และกำรฟื้ น ฟู ห ลังเกิดภัย บรรเทำทุก ข์
ผู้ด้อยโอกำส ตลอดจนกำรประชำนำมัยพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้
มั่นคง ทัดเทียมและยั่งยืน
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การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย(ส่วนกลาง)และสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 77 จังหวัด
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยรับผิดชอบ จานวน 20 จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลพบุรี
อ่ำงทอง
ฉะเชิงเทรำ
อุทัยธำนี
สระบุรี
กำญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
สมุทรสำคร
ชัยนำท
ระยอง

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
นครนำยก
ปทุมธำนี
นครปฐม
กรุงเทพฯ
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
นครสวรรค์
นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย 02 251 7853 ต่อ 1211 - 6
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สถานีกาชาด 13 แห่ง รับผิดชอบ 57 จังหวัด
ลาดับที่
1.

2.

3.

สถานีกาชาด

พื้นที่รับผิดชอบ

สถำนีกำชำดที่ 1 (พลสุรินทร์อนำมัย) จ.สุรินทร์
578-582 ถ.หลักเมือง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044 511 391, 089 579 9292
โทรสำร 044 511 391
Email: kc1_sr@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 2 (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพฯ
80 ถ.แพร่งภูธร แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 022 215 778, 022 256 559
โทรสำร 022 256 559 ต่อ 101
Email: kachadb@ yahoo.co.th
สถำนีกำชำดที่ 3 เชียงใหม่
369, 371 ถ.วิชยำนนท์ ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 235 161, 053 235 574

สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม
ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์
อุดรธำนี หนองคำย บึงกำฬ

เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ แม่ฮ่องสอน
ลำปำง ลำพูน แพร่ น่ำน

โทรสำร 053 235 161
Email: kachad_3@ hotmail.com

4.

5.

6.

7.

สถำนีกำชำดที่ 4 นครรำชสีมำ
121 ถ.มหำดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 044 242 386, 044 253 679
โทรสำร 044 242 386
Email: station4korat@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 5 สวำงคนิวำส จ.สมุทรปรำกำร
189 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทรศัพท์ 023 953 676 โทรสำร 023 953 676
Email: kachad_5@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
3 ถ.มหำดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 037 231 207 โทรสำร 037 231 207
Email: trc-6@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 7 จ.อุบลรำชธำนี
257 ถ.พรหมเทพ อ.เมืองฯ จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์ 045 245 309 โทรสำร 045 256 224
Email: kc7ub@ yahoo.com
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นครรำชสีมำ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย
หนองบัวลำภู

สมุทรปรำกำร

สระแก้ว ปรำจีนบุรี จันทบุรี ตรำด

อุบลรำชธำนี ยโสธร มุกดำหำร
อำนำจเจริญ นครพนม สกลนคร

8.

9.

10.

11.

12.

13.

สถำนีกำชำดที่ 8 (เอื้อนอนำมัย) จ.เพชรบุรี
91 ถ.มำตยำวงษ์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 425 427 โทรสำร 032 425 427
Email: trc_station_8@ hotmail.com
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 ถ. ดำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032 511 024 โทรสำร 032 512 526
Email: huahin2551@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
605 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 024 130 560, 024 540 565
โทรสำร 024 130 560
Email: station11trcs@ gmail.com
สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมรำช
135 หมู่ 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110
โทรศัพท์ 075 302 051
โทรสำร 075 302 051
Email: kc12.2534@ hotmail.com
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ (สถำนีกำชำดที่ 13 จ.ตำก)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ำมะม่วง อ.เมืองฯ
จ.ตำก 63000
โทรศัพท์ 055 514 061, 055 514 062
โทรสำร 055 514 060
Email: kachad_13@ hotmail.com
สถำนีกำชำดที่ 14 พังงำ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
570 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมืองฯ จ.พังงำ 82000
โทรศัพท์ 076 481 464 โทรสำร 076 481 464
Email: kachad14@gmail.com
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เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรสงครำม

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี พัทลุง
สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส

ตำก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก
พิจิตร อุตรดิตถ์

พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล

สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้แก่
เครื่องอุปโภค - บริโภค (ชุดธำรน้ำใจสภำกำชำดไทย ช่วยผู้ประสบภัย)
ยำชุดสำมัญประจำบ้ำน
น้ำดื่มบรรจุขวด
หน่วยเรือท้องแบน
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
หน่วยสุขำภิบำลและส่งเสริมสุขอนำมัย
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT)
หน่วยครัวเคลื่อนที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ทำงบก / ทำงน้ำ)

ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส มีหน่วยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปำกแหว่ง เพดำนโหว่ และควำมพิกำรอื่น
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต (หู คอ จมูก)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ (หน่วยแพทย์ทำงบก)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระรำชทำนเวชพำหน์ (หน่วยแพทย์ทำงน้ำ)
หน่วยแพทย์รถตัดแว่นสำยตำเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
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แผนงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อม เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ยำนพำหนะ เรือท้องแบน เครื่องอุปโภค-บริโภค ยำ
และเวชภัณฑ์และเจ้ำหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง
กว้ำงขวำงครอบคลุมได้ทั่วถึง
วิธีดาเนินการ

ก. ก่อนเกิดภัย
1. กำรสำรวจทรัพยำกรยำนพำหนะ เครื่องอุปโภค-บริโภค ยำและเวชภัณฑ์ ให้พร้อมที่จะใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้ทันท่วงที
2. กำรติดตำมสถำนกำรณ์ โดยทำงสื่อต่ำงๆ วิทยุสื่อสำร และกำรติดต่อประสำนงำนไปยังจังหวัด
ต่ำงๆที่เกิดภัย หรือได้รับแจ้งกำรเกิดภัยจำกจังหวัดต่ำงๆ โดยผ่ำนศูนย์สื่อสำรสภำกำชำดไทย ซึ่ง
ปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง
3. กำรเตรีย มข้ อมู ล หมำยเลขโทรศัพ ท์ โทรสำร ที่ จะติ ด ต่อ กับ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด หรือ ผู้ ว่ำ
รำชกำรจังหวัดในจังหวัดที่ประสบภัย
4. มีระบบกำรเตือนภัย โดยกำรเชื่อมต่อข้อมูล จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ และ
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อย่ำงใกล้ชิด
5. มีกำรจัดทำแผนและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัคร และกำรสร้ำงเครือข่ำย เช่น กำรลงนำม
MOU กับมูลนิธิโคคำ โคลำ ประเทศไทย บริษัทขนส่ง Logistics ต่ำงๆ โครงกำรชุมชนเตรียมพร้อม
รับภัยพิบัติ ฯลฯ
6. มีกำรซักซ้อมแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่ำง
รวดเร็ว พร้อมหน่วยสำรอง หำกสถำนกำรณ์ยังไม่คลี่คลำย
7. กำรจัด ส่ งเครื่อ งอุป โภค-บริโภค ยำและเวชภั ณ ฑ์ ไปยังสถำนี ก ำชำดต่ ำงๆ ที่ ได้จั ด ตั้งเป็ น ศูน ย์
ปฏิบัติกำรบรรเทำทุกข์ประจำภำคต่ำงๆ เพื่อให้พร้อมในกำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่ำงทันท่วงที

ข. ขณะเกิดภัย
1. ประสำนงำนกั บเจ้ำหน้ ำที่ ของจังหวัดที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพำะนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด หรือผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ในจังหวัด
ที่ประสบภัยเพื่อทรำบสถำนกำรณ์กำรเกิดภัย
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2. กำรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย กระท ำอย่ ำ งทั น ท่ ว งที ตำมที่ ได้ บ ริ ห ำรจั ด กำรไว้ แ ล้ ว เช่ น กำรจั ด
บุคคลำกร เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งยำนพำหนะที่ออกปฏิบัติงำนมีกำรศึกษำข้อมูลเส้นทำงกำร
คมนำคมและประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้กำรเดินทำงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย
3. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ที่ประสบภัย และแบ่งควำมรับผิดชอบกำรช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย
ประเมิ น สถำนกำรณ์ แ ละรำยงำนให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทรำบ เพื่ อ จั ด ส่ ง เครื่ อ งอุ ป โภค -บริ โ ภค
ยำนพำหนะและเจ้ำหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือในกรณีที่มีภัยรุนแรงและกว้ำงขวำง
4. ในกำรตอบสนองภัย สำมำรถช่วยได้หลำยอย่ำงตำมกำรประเมิน เช่น หน่วยแพทย์ หน่วยครัว
เคลื่อนที่ หน่วยผลิตน้ำดื่ม รถสื่อสำรฉุกเฉิน หน่วยเรือท้ องแบน กำรรับ บริจำค และจัดส่ง
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ถึงมือผู้ประสบภัย
5. สถำนี ก ำชำด ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรประจ ำภำคหำกพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประสบภั ย ให้ รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำในส่วนกลำงทรำบ และออกปฏิ บัติงำนและประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ประสบภัย
หำกสำธำรณภัยรุนแรง ส่วนกลำงจะได้ให้ควำมช่วยเหลือต่อไป

ค. หลังเกิดภัย
1. มีกำรประเมินควำมต้องกำรหลังเกิดภัยแล้วให้ควำมช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยทำงด้ำนต่ำงๆ
เช่น ด้ำนร่ำงกำย
และจิตใจ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนที่อยู่อำศัย ส่งเสริมอำชีพ เป็นต้น
2. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อทรำบในควำมต้องกำรต่อเนื่องของผู้ประสบภัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
2. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมได้อย่ำงทั่วถึง สำมำรถลดควำมเสียหำยของผู้ประสบภัย
3. ผู้ประสบภัยได้รับกำรฟื้นฟูทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ
4. สภำกำชำดไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชมของประชำชน
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ผังแสดงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
สภากาชาดไทย

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
มีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เหล่ากาชาดจังหวัด

ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นกรรมการและเลขานุการ กากับ/ดูแล/สั่งการ
หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชนที่เกีย่ วข้อง

กรป.
จังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัด
ชลบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
สถานีกาชาด
ดูแล 57 จังหวัด

สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย
ดูแล 20 จังหวัด

การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ระยะต่างๆ
องค์กรสนับสนุน

สายการปฏิบัติ
สายการประสานงาน
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ร.พ.สมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา

ทรัพยากรของสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เครื่องอุปโภค-บริโภค (ชุดธารน้าใจฯ และชุดสุขอนามัย)
- ส่วนกลำงสำรองเครื่องอุปโภค-บริโภค 4,000 ชุด ออกได้ทันที 1,000 ชุด
- สถำนีกำชำดสำรองเครื่องอุปโภค-บริโภค ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานีกาชาด

สารอง
(จานวน)

สถำนีกำชำดที่ 1 (พลสุรินทร์อนำมัย) จ.สุรินทร์
สถำนีกำชำดที่ 3 เชียงใหม่
สถำนีกำชำดที่ 4 นครรำชสีมำ
สถำนีกำชำดที่ 5 สวำงคนิวำส จ.สมุทรปรำกำร
สถำนีกำชำดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ
จ.สระแก้ว
สถำนีกำชำดที่ 7 จ.อุบลรำชธำนี
สถำนีกำชำดที่ 8 (เอื้อนอนำมัย) จ.เพชรบุรี
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถำนีกำชำดสิริธร (สถำนีกำชำดที่ 12 ทุ่งสง)
จ.นครศรีธรรมรำช
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ (สถำนีกำชำดที่ 13 จ.ตำก)
สถำนีกำชำดที่ 14 พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ

ชุดธำรน้ำใจสภำกำชำดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
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2,000
1,000
1,500
200
300

พร้อมออก
ทันที
(จานวน)
200
300
500
50
200

1,000
200
500
2,000

500
70
100
500

1,500
500

500
250

ชุดสุขอนำมัย

ชุดธารน้าใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ประกอบด้วย
1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
30
2. ปลำกระป๋อง
6
3. ปลำรำดพริก
6
4. ผักกำดดอง
6
5. ข้ำวหอมมะลิกระป๋อง
6
6. น้ำพริก
2
7. ไข่พะโล้ใส่ไก่
2
8. เครื่องดื่มช็อคโกแลตผง 3in1 (5 ซอง) 2
9. ข้ำวสำร (5 กก.)
1
10. โลชั่นกันยุง
1
11. เทียนไข (No.8 จำนวน 2 ด้ำม)
1
12. ไฟแช็ก
1
13. กระบอกไฟฉำยพร้อมถ่ำน
1
14. ถุงขยะดำใหญ่
6
15. ถุงขยะดำเล็ก
6
16. ยำชุดสำมัญประจำบ้ำน
1
17. เกลือ 200 กรัม
1
18. ยำแก้น้ำกัดเท้ำ 10 กรัม
1
19. น้ำดื่ม 600 มล.
1

ซอง
กระป๋อง
กระป๋อง
กระป๋อง
กระป๋อง
กระปุก
กระป๋อง
ถุง
ถุง
ขวด
กล่อง
อัน
ชุด
ใบ
ใบ
ถุง
ถุง
หลอด
แพ็ค (12 ขวด)

ยาชุดสามัญประจาบ้าน
- เตรียมพร้อมคงคลัง

20,000 ชุด

น้าดื่มบรรจุขวด
- น้ำดื่มบรรจุขวด (600 ซีซี) จำกเครือข่ำยมูลนิธิโคคำ โคลำ ประเทศไทย บริจำคในโครงกำร
น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กำชำด 33,000 โหล / ปี
โครงกำรน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กำชำดเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสภำกำชำดไทย
โดยสำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ และมูลนิธิ โคคำ โคลำ ประเทศ
ไทย ในกำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยด้ำนน้ำดื่ม เริ่มดำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2550
โดยมีแผนภำพขั้นตอนกำรประสำนขอสนับสนุนน้ำทิพย์และอุปกรณ์ ดังนี้
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ขั้นตอนการประสานขอสนับสนุนน้าดื่มน้าทิพย์และอุปกรณ์
เกิดภัยพิบัติ

เหล่ากาชาดจังหวัดสารวจพื้นที่และความเสียหาย

ระดับ 3 (มำกกว่ำ 1,000 แพ็ค
แพ็งคหวั) ดประสำน
เหล่ำกำชำดจั

ระดับ 1 (ไม่เกิน 100 แพ็ค)

ระดับ 2 (ไม่เกิน 101 – 1,000 แพ็ค)

เหล่ำกำชำดจังหวัดติดต่อไปยัง
สำขำ

เหล่ำกำชำดจังหวัดติดต่อไปยัง
สถำนีกำชำดหรือฝ่ำยบรรเทำทุกข์ฯ

กรอกแบบรำยงำนควำมเสียหำย

กรอกแบบรำยงำนควำมเสียหำย

กรอกแบบรำยงำนควำมเสียหำย

สถำนีกำชำด / ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ฯ
ติดต่อไปยังผู้จัดกำรฝ่ำยของมูลนิธิฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ติดต่อ
ยังผู้ประสำนของมูลนิธิฯ

ส่วนกลำงของมูลนิธิฯ
ติดต่อไปยังสำขำ

ส่วนกลำงอนุมัตนิ ้ำทิพย์
และอุปกรณ์อื่นๆ

ส่วนกลำงอนุมัติน้ำทิพย์
และอุปกรณ์อื่นๆ

ส่วนกลำงของมูลนิธฯิ
ติดต่อไปยังสำขำ

สำขำอนุมัตนิ ้ำทิพย์
และอุปกรณ์อื่นๆ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อ
เสนอ ผอ./รอง ผอ./ ผช.ผอ.
อนุมัติ

มูลนิธิฯ นัดหมำยกับตัวแทนเหล่ำกำชำดจังหวัด เพื่อขอส่งน้ำทิพย์และอุปกรณ์อื่นๆ
ตัวแทนเหล่ำกำชำดจังหวัดลงลำยมือชื่อผู้รับของตัวบรรจงในแบบฟอร์มพร้อมโทรสำรส่งศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติ
สภำกำชำดไทย

- 13 -

ขั้นตอนการใช้งานระบบออนไลน์ขอรับการสนับสนุนน้าดื่มบรรจุขวด “น้าทิพย์”
1. กรอกแบบรำยงำนควำมเสียหำยฯ และยื่นผ่ำนระบบออนไลน์
1.1 โดยผ่ำนเว็บไซต์ www.rtrc.in.th หรือ www.namthipgiveback.org
1.2 เข้ำสู่ระบบโดยกรอกอีเมลและรหัสผ่ำน ซึ่งดูได้จำกคู่มือซึ่ง Download ได้จำก Website หำกมี
ข้อสงสัยประสำนฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยหรือสถำนีกำชำดที่รับผิดชอบจังหวัดของท่ำน
1.3 เข้ำสู่หน้ำจอ ยื่นแบบขอรับกำรสนับสนุน
1.4 กรอกข้อมูลลงแบบรำยงำน
1.5 คลิกส่งรำยงำน
2. ผู้อนุมัติพิจำรณำแบบรำยงำนฯ และอนุมัติ โดยผู้ยื่นแบบรำยงำนฯ สำมำรถตรวจสอบสถำนะทุก
ขั้นตอน และมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ยื่นแบบ
3. ผู้ประสำนงำนจัดส่ง จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมำย และดำเนินกำรจัดส่งน้ำดื่มน้ำทิพย์ไปยังพื้นที่
ประสบภัย
4. ผู้ยื่นแบบรำยงำนฯ ยืนยันเมื่อได้รับน้ำดื่มน้ำทิพย์
- เมื่อเจ้ำหน้ำที่จัดส่งน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว ผู้รับน้ำมีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของจำนวนน้ำที่
จัดส่ง และคลิกที่ปุ่มรับน้ำเพื่อยืนยันกำรรับน้ำ
5. ผู้ยื่นแบบรำยงำนฯ อัพโหลดรูปภำพ
เช่น ภำพขณะรับมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ หรือภำพกำรมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ให้กับ
ผูป้ ระสบภัย (ตำมควำมเหมำะสม) และอัพโหลดเข้ำไปในระบบเพื่อประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ

หมำยเหตุ สำมำรถดำวโหลดคู่มือกำรใช้งำนได้จำกหน้ำจอหลัก
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แบบรายงานความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
แบบรายงานความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ “น้าทิพย์ปันน้าใจให้กาชาด”
โดย มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกับสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สถานที่เกิดภัย จังหวัด_____________ อำเภอ _____________ ตำบล _____________ หมู่__________
วันที่เกิดภัย______________ เดือน ______________ พ.ศ. _____________เวลำ______________
ประเภทภัย
ระดับควำมรุนแรง
◌ อุทกภัย
◌ ระดับ 1 น้ำทิพย์ไม่เกิน 100 แพ็ค
◌ อัคคีภัย
(เหล่ำกำชำดจังหวัด/สำขำ)
◌ ธรณีพิบัติภัย
◌ ระดับ 2 น้ำทิพย์ 101-1,000 แพ็ค
◌ ภัยแล้ง
(สถำนีกำชำด/สำขำ)
◌ ภัยหนำว
◌ ระดับ 3 น้ำทิพย์เกินกว่ำ 1,000 แพ็ค
◌ อื่นๆ
(สำนักงำนฯ และองค์กรสัมพันธ์)
สถานการณ์ของสาธารณภัย
◌ สงบแล้ว
◌ คลี่คลำยลง
◌ คำดว่ำจะรุนแรงขึ้น
ผลกระทบจากสาธารณภัย
◌ มีผู้เสียชีวิต___________รำย
◌ มีผู้บำดเจ็บ ________ รำย
◌ จำนวนบ้ำนเรือนประสบควำมเดือดร้อน_______ ครัวเรือน _________คน
◌ มีกำรอพยพผู้ประสบภัยจำนวน___________ ครัวเรือน ไปยัง
สถำนที่________________________________
ประเภทของความช่วยเหลือและจานวนสิ่งของ
◌ จำนวนน้ำทิพย์ _______แพค (600 ซีซี X 12 ขวด) รวมเป็นจำนวนเงิน ______บำท
◌ รถหกล้อพร้อมคนขับจำนวน ________คัน
◌ อำสำสมัคร ________คน
◌ รถกระบะพร้อมคนขับ ___________คัน
◌ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________
ผู้รายงาน ชื่อ-นำมสกุล ____________________________________________________
ตำแหน่ง _______________ สังกัด _________________ โทร./มือถือ_____________
วันที่รายงาน/ขออนุมัติความช่วยเหลือ _____________________________________________

ชื่อผู้มีอานาจอนุมัติ (ไทยน้าทิพย์/หาดทิพย์)______________________________ วันที่ _______________
ชื่อผู้แทนมูลนิธิ _______________________________________________
วันที่ _______________
ชื่อผู้รับของ (ตัวบรรจง) _________________________ สังกัด______________ วันที่ _______________
สาหรับสถานีกาชาด กรุณาส่งแฟกซ์พร้อมนี้กลับยังศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
แฟกซ์. 0-2252-7976 โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2209 , 2210
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ยานพาหนะ
รถบรรทุกขนำดใหญ่
รถบรรทุกขนำดกลำงและขนำดเล็ก
รถบรรทุกระนำบสูง
รถตู้นั่ง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รถยนต์ประเภทต่างๆประจาส่วนกลาง
* รถปิคอัพ
* รถบรรทุกขนาดใหญ่
* รถบรรทุกขนาดกลาง
* รถยูนิม๊อก

4
35
3
10
จานวน
14 คัน

6
4
2
2

คัน
คัน
คัน
คัน

ประจาสถานีกาชาด
* รถยนต์ 4WD
- สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ 1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี
2 คัน
- สถานีกาชาดหัวหินฯ
2 คัน
- สถานีกาชาดสิรินธร
2 คัน
- สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ
1 คัน
* รถปิกอัพ
- สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ 1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
1 คัน (ปิกอัพ 4 ประตู)
- สถานีกาชาดหัวหินฯ
1 คัน
* รถบรรทุก
- สถานีกาชาดสิรินธร
1 คัน
- สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ
1 คัน
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21 คัน

คัน
คัน
คัน
คัน

รถโฟล์คลิฟท์ ประจาส่วนกลาง น้าหนักยก 1,000 กิโลกรัม
น้าหนักยก 2,000 กิโลกรัม
น้าหนักยก 1,000 กิโลกรัม
รถพยาบาล รวมทั้งสิ้น
ประจาส่วนกลาง
ประจาสถานีกาชาด
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง )
จ.นครศรีธรรมราช
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
รถทันตกรรมเคลื่อนที่
รถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
รถสื่อสารฉุกเฉินเคลื่อนที่
รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท
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1
1
1
7

คัน
คัน
คัน
คัน

1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน

4 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน

ระบบสื่อสาร
วิทยุสื่อสำร VHF/FM ควำมถี่ 148.625 MHz
HF/SSB
ควำมถี่ 7.757 MHz
วิทยุเฉพำะกิจในเครือข่ำยมหำดไทย
โทรศัพท์ในเครือข่ำยมหำดไทย หมำยเลข 513-73
โทรศัพท์ 022 517 8536, 022 517 6145, 026 525 0769
โทรสำร 022 527 976
ระบบวิทยุสื่อสาร
- ความถี่ VHF/FM 148.625 MHz
* เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ
* เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจาที่
* เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งรถยนต์
- ความถี่ย่าน CB Band 245 MHz
(เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจาที่)
- ความถี่ย่าน HF/SSB 7.757 MHz
* เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจาที่
* เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งรถยนต์
- ระบบ E-radio gateway [pass internet system]
ประจาส่วนกลาง
ประจาทุกสถานีกาชาด
ประจาสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล
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121 เครื่อง
70 เครื่อง
23 เครื่อง
28 เครื่อง
8 เครื่อง
10 เครื่อง
9 เครื่อง
1 เครื่อง
19 จุด
1 จุด
12 จุด
6 จุด

หน่วยเรือท้องแบน รวมทั้งสิ้น 36 ลำ ประกอบด้วย
ประจำส่วนกลำง
6
ลำ
ศูนย์อ่ำงทอง
15 ลำ
ประจำส่วนภูมิภำค 15 ลำ
สถำนีกำชำดที่ 7 จ.อุบลรำชธำนี 4 ลำ
สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมรำช 4 ลำ
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ (สถำนีกำชำดที่ 13 จ.ตำก) 7 ลำ

หน่วยรถผลิตน้าดื่ม
รถ NEW MAN ผลิตน้ำดื่มได้ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง (32,000 ลิตร /วัน /ทีม 5 คน) 1 คัน
รถ DOW
ผลิตน้ำดื่มได้ 800 ลิตร/ชั่วโมง (6,400 ลิตร /วัน /ทีม 3 คน) 4 คัน
รถพลังงำนแสงอำทิต ย์ ผลิตน้ ำดื่มได้ 200 ลิ ตร/ชั่วโมง (1,600 ลิต ร/วัน /ปฏิบั ติงำน
ร่วมกับรถผลิตน้ำดื่มคันอื่น)
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หน่วยสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ประกอบด้วย
พยำบำล
2 คน
ผู้ช่วยพยำบำล
1 คน
พนักงำนขับรถยนต์ 1 คน
ออกปฏิบัติงำนให้ควำมรู้ด้ำนน้ำ สุขำภิบำล และกำรส่งเสริมสุขอนำมัย

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ประกอบด้วย
พยำบำล
2 คน
ผู้ช่วยพยำบำล
1 คน
พนักงำนขับรถยนต์ 1 คน
ออกปฏิบัติงำนพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ยำเวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็น
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หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
- ทำอำหำรปรุงสุกพร้อมรับประทำน 2,500-5,000 ชุด / วัน

หน่วยแพทย์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษำโรคทั่วไป 1-2 ทีม
หน่วยแพทย์ผ่ำตัด
หน่วยแพทย์รับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 1-2 ทีม
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ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปำกแหว่ง-เพดำนโหว่ และควำมพิกำรอื่น
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต (หู คอ จมูก)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ (หน่วยแพทย์ทำงบก)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระรำชทำนเวชพำหน์ (หน่วยแพทย์ทำงน้ำ)
หน่วยแพทย์รถตัดแว่นสำยตำสภำกำชำดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
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ภำคผนวก
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ร่าง
แนวทางการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาหรับเหล่ากาชาดจังหวัด
หมายเหตุ
แนวทางปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นเพียงแบบร่าง ในแต่ละหัวข้อทางเหล่ากาชาดจังหวัดต้องเติมข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงกับจังหวัดของท่าน และในหัวข้อต่างๆที่นาเสนอมานั้นก็เป็นเพียงแบบร่าง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนหัวข้อใดให้เฉพาะเจาะจงกับภารกิจของจังหวัดท่าน
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทำงแก่เหล่ำกำชำดจังหวัด..................... ในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตำม
มำตรฐำนสภำกำชำดไทย ๓ ข้อ
๒. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของเหล่ำกำชำดจังหวัด......................... ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มาตรฐานสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สภำกำชำดไทยได้ กำหนดมำตรฐำนในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำมยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็ว ๓ ข้อ ดังนี้
๑. กำรตั้งเต็นท์บรรเทำทุกข์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ภำยใน ๔ ชั่วโมง
๒. ผู้ประสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนอำหำรและน้ำดื่ม ภำยใน ๔ ชั่วโมง
๓. ผู้ประสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนชุดธำรน้ำใจฯ ภำยใน ๖ ชั่วโมง
เหล่ำกำชำดจังหวัดมีบทบำทเป็นหน่วยงำนแรกของสภำกำชำดไทยในกำรตอบสนอง
ภัยพิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตั้งเต็นท์บรรเทำทุกข์และให้ควำมช่วยเหลือภำยใน ๔ ชั่วโมง กำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนอำหำรและน้ำดื่ม ภำยใน ๔ ชั่วโมง โดยมีสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เป็นหน่วยงำนให้กำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเหล่ำกำชำดจังหวัด

ผู้ประสานงานหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด เรียงตามลาดับ
(สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด
๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
โทร.
๒. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คนที่ ๑
โทร.
๓. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คนที่ ๒
โทร.
๔. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คนที่ ๓
โทร.
๕. เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
โทร.
๖. หัวหน้าสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
โทร.
ช่องทางติดต่อประสานงานรอง
วิทยุสื่อสำร คลื่น...............................
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แผนที่ทรัพยากรของสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัด
๑. อัคคีภัย
๒. อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม
๓. วำตภัย
๔. ภัยหนำว
๕. ภัยแล้ง
๖. แผ่นดินไหว
๗. ภัยจำกสำรเคมี
๘. ภัยโรคติดต่อจำกแรงงำนต่ำงด้ำว

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพืน้ ที่ปลอดภัยของจังหวัด ขอข้อมูลจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สิ่งที่เหล่ากาชาดให้ความช่วยเหลือได้
๑. เครื่องอุปโภค-บริโภค
๒. เงิน
๓. การติดตามหาญาติ (Restoring Family Links)
๔. การจัดหาที่พักพิงชั่วคราว
๕. การฟื้นฟูด้านชีวิตความเป็นอยู่
๖. อื่นๆ .........................
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แผนภูมิภาพการประสานงาน

การปฏิบัติในการเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดภัย
เหล่ำกำชำดจังหวัดควรมีกำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ใน ๔ เรื่อง คือ
๑. บุคลำกรประจำ อย่ำงน้อย ๒ คน
๑.๑ บุคลำกร คนที่ ๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
- เป็ น ผู้ป ระสำนงำนของเหล่ำกำชำดจังหวัด ในกำรติ ดต่ อและประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย เช่น อำสำสมัครเครือข่ำยในกำรบรรเทำทุกข์ แหล่งวัตถุดิบ บัญชี
ร้ำนค้ำในกำรจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ฯลฯ และปรับข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อ
สำมำรถติดต่อได้ในเวลำเกิดภัย
- รวบรวมเอกสำรและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งในกำรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย เช่ น
ขั้นตอนกำรประสำนและร้องขอกำรสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำกมูลนิธิโคคำ
โคลำ ประเทศไทย คู่มือปฏิบั ติงำนครัวเคลื่อนที่ คู่มือแนวทำงกำร ปฏิบัติงำน
ส ำหรั บ เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด ในกำรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตำมมำตรฐำน
สภำกำชำดไทย แบบฟอร์มกำรประสำนงำนและให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น
แบบฟอร์มรำยงำนกำรปฏิบัติงำนฯลฯ ให้พร้อมใช้เวลำเกิดภัยพิบัติ
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๑.๒ บุคลำกรคนที่ ๒ มีหน้ำที่ดังนี้
- ร่วมจัดทำฐำนข้อมูลและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรคนที่ ๑
- ดูแลกำรสำรองเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ใช้ในกำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรออกปฏิบัติงำนเมื่อเกิดภัย เช่น กำรตั้งเต็นท์บรรเทำทุกข์
ภำยใน ๔ ชั่วโมง กำรให้ ควำมช่วยเหลื อเบื้ องต้น ๓ ด้ ำน คือ ปฐมพยำบำล ด้ำน
อำหำร น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจสภำกำชำดไทยฯ เครื่องอุปโภค-บริโภคและสิ่งของ
จำเป็นอื่นๆ
- ส ำรองเครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภค ไว้ อ ย่ ำ งน้ อ ย..... ชุ ด เพื่ อ ใช้ ใ นกำรบรรเทำทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย
- เบิ ก ถุ งธำรน้ ำใจฯ หรื อ ถุ ง พลำสติ ก ตรำกำชำดไว้ ส ำหรั บ ใส่ สิ่ งของบรรเทำทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย สำรองไว้ในคลัง จำนวน .......... ใบ
- วำงแผนล่วงหน้ำในกำรเตรียมพื้นที่ในกำรวำงเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ต้องสำรองไว้ใน
จำนวนที่มำกขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- ติดต่อบริษัท ห้ำงร้ำนหรือร้ำนค้ำในพื้นที่ ไว้ล่วงหน้ำเพื่อสะดวกเมื่อสั่งซื้อเวลำเกิด
ภัย
- จัดเตรียมเต็นท์และอุปกรณ์ในกำรติดตั้งเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้ำอี้ ไว้ในสถำนที่สะดวก
เมื่อหยิบใช้
๒. เอกสำร
๒.๑ จัดทำฐำนข้อมูล ที่ประกอบด้วย ชื่อ นำมสกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรสำร ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ แยกตำมลักษณะงำนที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฐำนข้อมูล
ของหน่วยงำนประสำนควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์
ผู้ประสบภัย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดและอำเภอ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและจังหวัด เทศบำล หน่วยงำนตำรวจ ทหำรในพื้นที่ รำยนำม
ผู้จัดกำรสำขำของบริษัทไทยน้ำทิพย์ในจังหวัด และหน่วยงำนภำคเอกชนอื่นๆ
๒.๒ ฐำนข้อมูลบริษัท ห้ำงร้ำน หรือร้ำนค้ำ ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบในกำรจัดทำครัวเคลื่อนที่
๒.๓ ฐำนข้อมูลอำสำสมัคร ที่มีควำมถนัดหรือประสบกำรณ์ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้ำน
ต่ำงๆ เช่นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ แม่ครัวและงำนอื่นๆ ในกำรจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ ด้ำน
กำรจัดตั้งเต็นท์และแจกจ่ำยสิ่งของบรรเทำทุกข์
๒.๔ ฐำนข้อมูลเครือข่ำยบรรเทำทุกข์ เช่น ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต ำบล จั ง หวั ด สำธำรณสุ ข จั ง หวั ด อ ำเภอ ต ำรวจตระเวนชำยแดน
หน่วยงำนทหำร มูลนิธิ และหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ ในพื้นที่
๒.๕ แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
- ควรจัดแฟ้มเอกสำรที่จะเป็นต้องใช้ในกำรจัดตั้งเต็นท์บรรเทำทุกข์และให้ควำม
ช่วยเหลือ พร้อมเครื่องเขียน เพื่อสะดวกในกำรหยิบใช้เมื่อเกิดภัย
- จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน เช่นคู่มือ และแบบฟอร์มต่ำงๆ ให้
พร้อมใช้ตลอดเวลำ
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๓. ยำนพำหนะ
ต้องมีกำรบำรุงรักษำพำหนะให้พร้อมใช้งำน และวำงแผนกำรจัดพำหนะเพิ่มเติมโดยกำรขอควำม
ร่วมมือไปยังหน่วยงำนรำชกำรหรือภำคเอกชนในกำรขอควำมอนุเครำะห์พำหนะที่ต้องกำรเพื่อใช้
ในกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดภัย
๔. เครือข่ำย
สร้ำงเสริมเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ เพื่อบูรณำกำรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การปฏิบัติปฏิบตั ิในระยะเกิดภัย
๑. ผู้ประสำนงำนของเหล่ำกำชำดจังหวัด ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ จำกเครือข่ำย
บรรเทำทุกข์ เช่น ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ศูนย์วิทยุสื่อสำรสภำกำชำดไทย
ทีวี วิทยุ หรือสื่ออื่นๆ
๒. เมื่อเกิดภัยผู้ประสำนงำนประสำนไปยังป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด เพื่อประสำน
ข้อมูลและประเมินสถำนกำรณ์ หำกเป็นไปได้ควรมีกำรส่งทีมไปประเมินควำมเสียหำยและ
ควำมต้องกำรในพื้นที่เกิดภัย
๓. รำยงำนนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเพื่อสั่งกำรให้ควำมช่วยเหลือ
๔. ประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ หำกต้องกำรน้ำดื่มบรรจุขวด ประสำนไปยัง
๔.๑.๑ ผู้ จัด กำรสำขำบริษั ทไทยน้ ำทิ พ ย์ จ ำกั ด ในกำรร้อ งขอน้ ำดื่ ม บรรจุ ข วด ในกรณี ที่
ต้ อ งกำรไม่ เกิ น ๑๐๐ แพ็ ค (ขนำด ๖๐๐ มล.x๑๒ ขวด)/กำรประปำส่ ว นภู มิ ภ ำค
จำนวน....... แพ็ค /บริษัทบุญรอดฯ ......... แพ็ค
๔.๑.๒ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย หำกต้องกำรตั้งแต่ ๑๐๑ แพ็คขึ้นไป
๔.๑.๓ หำกต้องกำรรถผลิตน้ำดื่มฉุกเฉิน ให้ทำรำยงำนร้องขอไปที่ ศูนย์ป้องกันบรรเทำสำธำรณ
ภัย จำนวน........ คัน
๔.๑.๔ หำกต้องกำรรถผลิตน้ำดื่ มประสำน สำนั กงำนบรรเทำทุ กข์ฯ สภำกำชำดไทย จำนวน
........ คัน
๔.๒ จุดในกำรตั้งเต็นท์บรรเทำทุกข์และควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยเบื้องต้น ประสำนไป
ยังป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเพื่อขอข้อมูลของภัย สถำนที่เกิดภัย ควำม
เสี ย หำยและควำมต้ อ งกำร กำรก ำหนดสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ห รื อ จ ำนวนผู้ ป ระสบภั ย ที่
มอบหมำยให้สภำกำชำดไทย โดยเหล่ำกำชำดจังหวัดรับผิดชอบ และจุดที่ควรจัดตั้ง
เต็นท์บรรเทำทุกข์
๔.๓ กำรให้ ค วำมช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตำมมำตรฐำนสภำกำชำดไทย ๓ ข้ อ และกำร
ตอบสนองตำมควำมต้องกำร เช่น เรือท้องแบน รถสื่อสำร หน่วยแพทย์เป็นต้น
- ด้ ำนเต็ น ท์ บ รรเทำทุ ก ข์ โดยมอบให้ บุ ค ลำกรคนที่ ๒ ประสำนงำนขอข้ อ มู ล จำก
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดและดำเนินกำร
- ด้ำนสิ่งของบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
- อำหำรปรุงสุก
- ด้ำนน้ำและสุขำภิบำล
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- ด้ำนยำนพำหนะ
- ด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
- ด้ำนกำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส
(ในข้อนี้ลองจัดทาแนวทางการบรรเทาทุกข์ในด้านต่างๆ ดังที่ได้ทาตัวอย่างแนบมาให้แล้ว
แนบเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ )
การปฏิบัติในระยะหลังเกิดภัย
ในระยะหลังเกิดภัย เป็นระยะของกำรช่วยเหลือด้ำนกำรฟื้นฟู ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
- กำรฟื้นฟูที่อยู่อำศัย
- กำรฟื้นฟูจิตใจ
- กำรฟื้นฟูด้ำนน้ำและสุขำภิบำลในโรงเรียน
- กำรฟื้นฟูด้ำนอำชีพ
- กำรฟื้นฟูในด้ำนต่ำงๆ
โดยปกติแล้วสภำกำชำดไทย โดยเฉพำะสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ไม่มีกำรตั้งงบประมำณใน
กำรดำเนิน งำนโครงกำรฟื้ นฟู ไว้ก่ อน แต่มั กมีห น่วยงำนเอกชนเสนอเงิน นอกงบประมำณมำเพื่ อ
ช่วยเหลือในงำนฟื้นฟูผู้ประสบภัย ดังนั้นหำกเหล่ำกำชำดจังหวัดมีงบประมำณส่วนนี้อำจประเมิน
ควำมต้องกำรด้ำนกำรฟื้นฟูและดำเนินโครงกำรได้เองหรือ จัดทำเป็นโครงกำรและส่งโครงกำรเข้ำมำ
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนในกรณีมีเงินบริจำคเข้ำมำผ่ำนสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ หรือสำนักงำนบริหำร
กิจกำรเหล่ำกำชำด
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โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย)
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับ 10 หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ที่ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
(MOU) เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ.2558 มีหน่วยงำนทั้งเป็นผู้ให้และใช้ข้อมูล ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรุงเทพมหำนคร กระทรวงสำธำรณสุ ข สำนักงำนคณะกรรมกำรสุ ขภำพแห่ งชำติ สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชำติ
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำค สำนักงำนพัฒ นำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิส ำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน )
สหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) และสภำกำชำดไทย นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำนอื่นๆ
ทั้งภำครัฐ เอกชน สมำคม มูลนิธิ ที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำร ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องใน
กำรกำหนดควำมต้องกำรและกระบวนกำรทำงำน มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อให้ประชำชนผู้ประสบภัย แกนนำชุมชน สำมำรถ
แจ้งเหตุและขอรับควำมช่วยเหลือผ่ำนกำรคัดกรองของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลเดียวกันในกำรวำงแผนและตัดสินใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทั นเหตุกำรณ์
ลดควำมซ้ำซ้อนและควำมไม่ทั่วถึงในกำรช่วยเหลือได้ และผู้ประสบภัยสำมำรถติดตำมกำรนำส่งควำมช่วยเหลือได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว ผ่ำน Mobile Application
การดาเนินงาน ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2558-2559) โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และใช้ระบบฐำนข้อมูลภัย
พิบัติฯ เพื่อกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับแสดงให้เห็นภำพรวมของกำรร้องขอและให้ควำมช่วยเหลือของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในพื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
การดาเนินงาน ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน) โดยใช้เป็นต้นแบบของกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบ
ให้มีควำมสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกสำธำรณภัย มุ่งเน้นให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำท และส่วนร่วมในกำรแจ้งภัย ร้องขอ
ควำมช่วยเหลือ ผ่ำน Mobile Application พัฒ นำฐำนข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ขยำยพื้นที่ไปยังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ นครนำยก และสิงห์บุรี (อำเภออินท์บุรี ) เพื่อเป็นต้นแบบในกำรนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนภัยพิบัติตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับจังหวัด นอกจำกนี้ ยังได้รับควำมสนใจและควำมร่วมมือจำกจังหวัดเพชรบุรี
เข้ำร่วมเป็นพื้นที่นำร่องขยำยผลกำรใช้งำนเพิ่มอีกด้วย
ปัจจุบัน ได้พัฒนำระบบ “Application พ้นภัย” เสร็จแล้ว สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อน
ส่ งเสริม และผลั ก ดัน ให้ เกิ ดกำรน ำระบบที่ ได้พั ฒ นำแล้ ว ไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ใช้งำนจริง ทั้ งในส่ ว นกลำงและระดั บพื้ น ที่ ทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณำกำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทุกภำคส่วน โดยกำหนด Golive ใช้งำนจริง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงำนบรรเทำทุกข์
ฯ และสถำนีกำชำดทุกแห่ง และในวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด 76จังหวัด และ
กำลังขยำยผลกำรใช้งำนจริงไปยังพื้นที่นำร่องต่อไป
การด าเนิน งาน ระยะที่ 3 (เริ่มปี งบประมำณพ.ศ. 2563) มุ่งเน้น ขยำยผลและเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูล ภัยพิบั ติและระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) เพื่อกำรช่วยเหลื อผู้ประสบภัย รองรับกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภำคประชำชน สำมำรถจัดกำรข้อมูลภัยพิบัติที่หลำกหลำย ขยำย
ผลกำรใช้งำนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีกำรพัฒนำฟังก์ชั่นและเครื่องมือในกำรตรวจสอบและติดตำมกำรนำส่งทรัพยำกร
(Logistics) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิกำร และเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล ทั้งจำกภำครัฐ เอกชน
มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง
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โครงการเพิ่มศักยภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยชุดธารน้าใจสภากาชาด
ไทยช่วยผู้ประสบภัย โดยการจัดหาสิ่งของอุปโภค-บริโภค
ปี พ.ศ. 2561 สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสภำกำชำดไทยกับผู้ประกอบกำรใน
กำรจั ด ซื้ อ และจั ด ส่ ง เครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภคในชุ ด ธำรน้ ำใจฯ ถึ งพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ตำมควำมต้ อ งกำร เพื่ อ ให้
ผู้ประสบภัยได้รับชุดธำรน้ำใจฯ อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และเพียงพอ โดยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บสิ่งของคงคลัง และ
กำรขนส่งได้ ซึ่งได้กำหนดข้อตกลงระหว่ำงสภำกำชำดไทยและผู้ประกอบกำร (คู่สัญญำ) รำยละเอียด ดังนี้
1. ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้ในจำนวนที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ แจ้งแต่ละครั้ง
ในช่วงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย
2. เครื่องอุปโภค-บริโภคที่ส่งต้องเป็นไปตำมคุณลักษณะที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ กำหนด และรำคำ
รวมจัดส่ง ต้องไม่แพงกว่ำรำคำต่ำสุดที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เคยประกวดรำคำได้ภำยในเวลำ 6
เดือนที่ผ่ำนมำ หรือรำคำในท้องตลำดขณะนั้น หำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สำมำรถจั ดซื้อได้ถูกกว่ำ
ในเงื่อนไขที่เหมือนกัน ทำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคชนิดนั้น
แยกต่ำงหำกเองได้
3. เครื่องอุปโภค-บริโภค ต้องเป็นสินค้ำที่มีอำยุใช้งำนไม่ต่ำกว่ำคุณลักษณะที่กำหนดของสินค้ำแต่ละ
ชนิด
4. เมื่อได้รับกำรแจ้งจำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ผู้ประกอบกำรต้องส่งของให้ถึงเหล่ำกำชำดจังหวัด
สถำนีกำชำด หรือในพื้นที่ประสบภัยตำมสถำนที่ที่กำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นในจังหวัดยะลำ
ปัตตำนี และนรำธิวำส กำหนดจัดส่งภำยใน 48 ชั่วโมง
5. เงื่อนไขกำรชำระเงินในกำรจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นแบบเงินเชื่อ (วำงบิล)
รำยกำรเครือ่ งอุปโภค บริโภค ที่สั่งซื้อตำมข้อตกลง มีดงั นี้
1. ข้ำวสำร 100% 5 กิโลกรัม (ถุง) 2. ข้ำวสุกพร้อมรับประทำน (กระป๋อง) 3. ไข่พะโล้ใส่ไก่
(กระป๋อง)
4. เครือ่ งดืม่ ช็อกโกแลตผงสำเร็จรูป 3 in 1 (ถุง) 5. น้ำพริกปลำทูน่ำ/ปลำแมคเคอเรล
(กระป๋อง)
6. บะหมี่กงึ่ สำเร็จรูป (ซอง) 7. ปลำซำร์ดนี /ปลำแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (กระป๋อง) 8.
ปลำทอดรำดพริก (กระป๋อง) 9. ผักกำดดอง (กระป๋อง) 10. โลชั่นกันยุงชนิดสเปรย์ (ขวด) 11. ไฟแช็ก
(อัน) 12. กระบอกไฟฉำย ขนำด 2 ท่อน พร้อมถ่ำนไฟฉำยขนำดใหญ่ (ชุด) 13. เกลือเสริมไอโอดีน (ถุง)
14. เทียนไข (กล่อง)
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แบบฟอร์มรายงานภัยพิบัติและขอรับการสนับสนุนจากสานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ตำมรำยงำนของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจำวันนี้ แจ้งว่ำจังหวัดของท่ำนกำลังประสบภัย
กรุณำแจ้งสถำนกำรณ์
กำรเกิดภัยและควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ดังนี้
วันที่........................................................................ จำก

เหล่ำกำชำดจังหวัด…………......................………
อื่นๆ ...............................................................
๑. ประเภทของภัย
อุทกภัย
อัคคีภัย
วำตภัย
อื่นๆ…………….......................………
๒. วันที่เกิดภัย วันที่...................................... เดือน...................................... พ.ศ. ........................................
๓. สถำนกำรณ์
ขณะรำยงำน.................................................................................................................
แนวโน้ม .......................................................................................................................
๔. ผู้ประสบภัย
เสียชีวิต .......................................... รำย
บำดเจ็บ ..................................... รำย
ประสบควำมเดือดร้อน...................................ครอบครัว .......................................คน
อื่นๆ .............................................................................................................................
๕. ควำมเสียหำยอื่นๆ ( เช่น บ้ำนเรือนประชำชน กำรคมนำคม สำธำรณูปโภค สิ่งปลูกสร้ำง ฯลฯ )
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๖. กำรบรรเทำทุกข์ในเบื้องต้น ได้ดำเนินกำรแล้ว คือ.................................................................................
ขั้นต่อไป ...................................................................................................
๗. ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย เรื่อง
ชุดธำรน้ำใจสภำกำชำดไทย...............................................................................ชุด
น้ำดื่ม (๖๐๐ ซี.ซี) ...........................................................................................ขวด
ครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย (อำหำรปรุงสุกพร้อมรับประทำน)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เรือท้องแบน ....................................................................................................ลำ
รถผลิตน้ำดื่ม
อื่นๆ .......................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง ......................................................
โทรสำร ๐-๒๒๕๒-๗๙๗๖ , ๐-๒๒๕๑-๔๔๖๘ โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๗๘๕๓-๖ , ๐-๒๒๕๖-๔๓๖๓-๖
E-mail : relief@redcross.or.th
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สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดนู ังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2251 7853–6, 0 2251 7614-5 ต่อ 2102-3 (งานประชาสัมพันธ์)
โทรสาร 0 2252 7976
www.rtrc.in.th, Facebook: สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
e-mail: pr_trc@hotmail.com
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สาหรับดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

