
 
ระเบียบกองทัพบก 

 วาดวย  การปองกันอัคคีภยั  และ  การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ.  ๒๕๐๓ 

.................................................... 

   ๗.๑.๕  ตรวจตราความเรียบรอยของสํานักงาน  เชน  การปดสวิทชไฟ , 
ทําการดับและท้ิงกนบุหร่ี ฯลฯ  กอนเลิกงานประจําวัน 
   ๗.๑.๖  หามสูบบุหร่ีในคลังเก็บอาวุธ ,  วัตถุระเบิด  และน้ํามันเช้ือเพลิง
โดยเดด็ขาด 
   ๗.๑.๗  หามสูบบุหร่ีในขณะถายน้ํามัน  หรือวัตถุวัยไฟเปนอันขาด 
   ๗.๑.๘  หามท้ิงกนบุหร่ีในท่ีติดไฟงาย  หรือใกลกับเช้ือดบัเพลิง 
   ๗.๑.๙  หามปลอยปละละเลยในเม่ือไดจดุธูป เทียน  หรือติดเตารีด
ตลอดจนการหุง 
 เนื่องจากปรากฏวาในขณะนี้ไดเกิดอัคคีภยัข้ึนตามอาคารสถานท่ีตาง ๆ  อยูเสมอ  แมแต
สถานท่ีของราชการก็ปรากฏวาไดเกิดอัคคีภัยข้ึนอยูบอยคร้ัง  ผลเสียหายแตละคร้ังยอมจะทําลาย
ทรัพยสินของทางราชการใหสูญเสียไป  และกอใหเกิดความยุงอยากอื่น ๆ  อีกมิใชนอย  เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกดิอัคคีภัยข้ึนอาคารสถานท่ีของทางราชการ  ท้ังสามารถอํานวยการปฏิบัติอยางเปนผลดี  
เม่ือเกิดอัคคีภยั  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้.- 
  ขอ  ๑.  ระเบียบนี้ใหเรียกวา  “  ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการปองกันอัคคีภัย  และ
การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภยั  พทุธศักราช  ๒๕๐๓  ” 
  ขอ  ๒.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  ๓.  ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก  วาดวยการปองกันอัคคีภัย  และการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภยั  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  ๔.  กลาวท่ัวไป 
               ๔.๑  ลักษณะของเพลิง  แบงออกไดเปน  ๔  ลักษณะ  คือ 



         ๔.๑.๑  เพลิงธรรมดา  ไดแก  เพลิงท่ีลุกไหมจากวัตถุธรรมดา  เชน  ไม ,  
กระดาษ ,  ผา ,  ยาง  ฯลฯ 
         ๔.๑.๒  เพลิงน้ํามัน  ไดแก  เพลิงท่ีลุกจากวัตถุไวไฟตาง ๆ  เชน  น้ํามัน ,  
เช้ือเพลิง ,  น้ํามันเคร่ือง ,  น้าํมันผสมสี ,  น้ํามันชักเงา ,  น้ํามันท่ีสกัดจากพืช  ฯลฯ 
         ๔.๑.๓  เพลิงไฟฟา  ไดแก  เพลิงท่ีเกดิจากกระแสไฟฟาซ่ึงอาจเนื่องจาก
การลัดวงจรหรือการคับค่ังของกระแสไฟฟาในเสนลวดท่ีไมไดขนาด 
         ๔.๑.๔  เพลิงวัตถุระเบิดและกระสุนดนิดํา  ไดแก  เพลิงท่ีไดจากการลุก
ไหมจากการระเบิดของดนิระเบิดหรือกระสุนดินดํา  อันเนื่องจากไดรับความรอนสูงผิดปกติหรือเกิด
การเส่ือมคุณภาพของวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํานั้น ๆ       
           ๔.๑.๕  เพลิงวัตถุเคมี  ไดแก  เพลิงท่ีเกิดจาก
การลุกไหมของวัตถุเคมีบางอยาง  เชน  ฟอสฟอรัส ,  กรดกํามะถันอยางแก ,  ไนโตรเซลลูโลส ,  และ
แคลเซียมคารไบเปนตน 
 
                                            ๔.๒  การดับเพลิง  แบงออกเปน  ๒  ลักษณะ 
 ๔.๒.๑  การดบัตนเพลิง  ไดแกการใชอุปกรณในการดับเพลิงทําการ
กําจัดสาเหตูตัง้แตแรกเร่ิมท่ีเกิดเพลิงไหมข้ึน  มิใหลุกลามกวางขวางออกไป  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีใน
การดับเพลิงข้ันตนนี้  จะตองพิจารณาใชวสัดุ  และอุปกรณใหเหมาะสมกับเพลิงแตละลักษณะ  คือ.- 
     -  เพลิงธรรมดา  โดยปกติสามารถใช  น้ํา  ทราย  หรือเคร่ืองมือ
ดับเพลิงทุกชนิดทําการดับได 
     -  เพลิงน้ํามัน  โดยปกติใชเคร่ืองมือดับเพลิงชนิดเปนฟอง  เพื่อ
ปกคลุมบริเวณเพลิงนั้น  มิใหมีออกซิเยนเขาไปชวยใหไฟติดได  และตองระมัดระวงัไมใชน้ําธรรมดา
ฉีด  หรือสาดลงไปในบริเวณตนเพลิงเปนอันขาด  เพราะจะทาํใหน้ํามันท่ีติดไฟกระจายตัวออก  เกดิ
ลุกไหมยิ่งข้ึน  เคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมไดแก  คารบอนไดออกไซด  น้ํายาเคมีชนดิเปนฟองหรือ
ทราย 
     -   เพลิงไฟฟา  การปฏิบัติในช้ันแรก  จะตองรีบยกสวทิยตัดตอน
มิใหกระแสไฟฟาผานในบริเวณนั้นทันท่ี  สวนไฟท่ีเกิดจากสาเหตุกระแสไฟฟาลัดวงจรในภายหลัง
นั้น  ใหใชอุปกรณในการดบัเพลิงทําการดับเชนเดียวกบัเพลิงธรรมดา 
              -  เพลิงวัตถุระเบิดกระสุนดินดํา  เม่ือเกิดการระเบิดข้ึนใน
สถานท่ีเก็บวัตถุระเบิด  หรือกระสุนดนิดํา  ยอมจะเกิดการเผาไหมข้ึนในสถานท่ีเก็บนั้น ๆ  และเพลิง
จะลุกลามไปยงับริเวณใกลเคียง  การดับเพลิงซ่ึงเกิดจากการระเบิดของวัตถุระเบิดหรือกระสุนดินดํานี้
คงใชน้ําหรือทรายในการดับ  เชนเดยีวกับเพลิงธรรมดา  ขอท่ีควรระมัดระวังก็คือ  เจาหนาท่ีดับเพลิง



จะตองอาศัยฉางกําบังท่ีม่ันคงแข็งแรง  สามารถปองกันช้ินวัตถุระเบิดนั้น ๆ  ไดไปทําการดับเพลิงมิ
ใหลุกลามไปยงับริเวณใกลเคียง  นอกจากนัน้จะตองจัดการใหบุคคลซ่ึงอยูรอบ ๆ  สถานท่ีเกิดเพลิง
ไหมนั้น ๆ  ออกไปใหพนเขตอันตรายจากการระเบิดนัน้ดวย 
    -  เพลิงวัตถุเคมี  เพลิงท่ีเกดิจากวัตถุเคมี  ควรใชน้ําหรือทรายทํา
การดับตามลักษณะของวัตถุเคมีนั้น ๆ  เชน  เพลิงซ่ึงเกิดจากฟอสฟอรัส  หรือแคลเซียมคารไบดใหใช
ทรายทําการดบัเพลิงท่ีเกิดจากกรดกํามะถันอยางแก  ใหใชน้ําดับเปนตน 
 ๔.๒.๒  การดบัเพลิงท่ีลุกลาม  ไดแก  การดับเพลิงในช้ันตอจากท่ีกลาว
แลวโดยท่ีไมสามารถดับตนเพลิงได  วิธีการข้ันตนนี้คงประกอบดวยการใชเคร่ืองดบัเพลิงขนาดใหญ  
ประกอบการกบัการทําลายส่ิงปลูกสรางอาคารใกลเคียง  ท่ีเปนส่ือใหไฟลุกลามกวางขวางออกไป 
 ขอ  ๕.  ความรับผิดชอบ 
  -  ผบ.  หนวยทุกขนาด  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกนัอัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคารสถานท่ี  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยนัน้ ๆ 
  -  ผบ.  หนวยระดับกองพนั  หรือเทียบเทาข้ึนไป  แตงต้ังนายทหารข้ึน  ๓  
นาย  เปนผูอํานวยการดับเพลิง  มีหนาท่ีอํานวยการดับเพลิงซ่ึงเกดิภายในหนวย  ตรวจการปองกัน
อัคคีภัยภายในหนวย  และเปนผูเสนอแนะการปองกันอัคคีภัย  และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยแก  ผบ.  
หนวยนัน้ ๆ  
 ขอ  ๖.  เจาหนาท่ีดับเพลิง 
  ใหหนวยระดบักองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป  กําหนดเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  เชน.- 
  ๖.๑  เจาหนาท่ีใหสัญญาณเพลิงไหม 
  ๖.๒  เจาหนาท่ีติดตอผูบังคับบัญชา  และหนวยดับเพลิง 
  ๖.๓  เจาหนาท่ีตรวจส่ิงอุปกรณการดับเพลิง  และตรวจส่ิงซ่ึงจะเปนตนเหตุ
เพลิงไหม  ๖.๔  เจาหนาท่ีดับเพลิงช้ันตน 
  ๖.๕  เจาหนาท่ีขนยายส่ิงของออกจาก – บริเวณเพลิงไหมและควบคุมส่ิงของ 
  ๖.๖  เจาหนาท่ีกันคนพลุกพลาน  และกดีขวางการดับเพลิง 
  ๖.๗  เจาหนาท่ีปองกันเหตแุทรกแซงอ่ืน ๆ  เชนการขโมย,  การกอ
วินาศกรรม  ฯลฯ 
  ๖.๘  เจาหนาท่ีแสงสวาง  จดัข้ึนเพื่อสะดวกในการเฝารักษาส่ิงของในเวลา
กลางคืนหลังจากเกิดเพลิงไหม  ใหพนจากการโจรกรรม  และเพื่อสะดวกแกเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ  ซ่ึง
จะตองปฏิบัตงิานในเวลากลางคืนดวย 
  เจาหนาท่ีตาง ๆ  เหลานี้  จะตองมีคําส่ังหนาท่ี  และการปฏิบัติไวโดยแนนอน 



 ขอ  ๗.  การปองกันอัคคีภยั  การปองกันอัคคีภัยเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงปองกันมิใหเกดิ
อัคคีภัยข้ึนในอาคารและสถานท่ีของหนวยนั้น ๆ  การดาํเนินดั้งกลาวไดแก 
  ๗.๑  การจัดสาเหตู  เชน 
   ๗.๑.๑  จัดใหมีท่ีสําหรับดับดับและท้ิงกนบุหร่ีอยางเพยีงพอ  และต้ังอยู
ในลักษณะท่ีปลอดภัย  หรือจดับริเวณหรือหองสูบบุหร่ีข้ึนโดยเฉพาะ 
   ๗.๑.๒  มีการสํารวจสายและอุปกรณไฟฟาภายในหนวย  หากอยูใน
ลักษณะท่ีไมปลอดภัย  ใหเปล่ียนแปลงแกไขทันที 
   ๗.๑.๓  กําหนดบริเวณหามนําเช้ือเพลิงเขาไปใกลสถานท่ีหรืออุปกรณ
ชนิดไวไฟโดยจัดทําปายหามไวใหเหน็โดยชัดเจน 
   ๗.๑.๔  หามวตัถุไวไฟเขาไปเก็บในท่ีทํางานโดยไมจาํเปน 
   ๗.๑.๑๐ กวดขันการใชแรงไฟใหถูกตอง 
   ๗.๑.๑๑ ระมัดระวังการใชเคร่ืองเพิ่มไฟ 
   ๗.๑.๑๒ หามใชฟวซเสนลวดทองแดงเปนอันขาด 
  ๗.๒  การจดัสภาพตาง ๆ  ท่ีจะใชใหเกิดอัคคีภัย  เชน 
   ๗.๒.๑  จดัสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอยท้ังภายในและบริเวณรอบ ๆ  
อาคาร 
   ๗.๒.๒  ขจดัวัตถุท่ีเสียแลว  และไมตองการใชโดยนําไปเผาทําลายหรือ
นําไปท้ิง   ๗.๒.๓  ปองกนัอยาใหมีกองขยะ  เชน  ฟาง , กระดาษ ,  หญาแหง ,  
ใบไม ฯลฯ 
   ๗.๒.๔  คลังหรือหองเก็บส่ิงของตาง ๆ  ควรจัดวางใหเปนระเบียบ  ให
ถายเทได  วัตถุไวไฟจะตองแยกเก็บตางหาก  ควรจัดใหมีปรอทวัดอุณหภูมิของหอง  หรือคลังตาง ๆ  
ดวย  
   ๗.๒.๕  อาคารมท่ีใชเปนตอน ๆ  ดวยวัตถุทนไฟ  เปนผนังมิใหไฟ
ลุกลามถึงกันโดยงาย 
   ๗.๒.๖  วัตถุบางอยาง  เชน  เซลลูลอยด ,  นามันยาง ,  ผาหรือดายชุบ
น้ํามัน  วัตถุเหลานี้หางเก็บรวมกันไวเปนจาํนวนมากในที่อับ  เม่ือไกรับความรอนมากข้ึนอาจเกิดการ
เผาไหมข้ึนเองได 
  ๗.๓  สัญญาณบอกเพลิงไหม. 
   หนวยตาง ๆ  จะตองจดัใหมีเคร่ืองใหสัญญาณบอกเพลิงไหมเม่ือเกิด
เพลิงไหม  และไดมีการนัดหมายเปนท่ีเขาใจกนัโดยท่ัวถึง  เคร่ืองใหสัญญาณน้ีอาจเปนไซเรน, แตร
เดี่ยว, ระฆัง, นกหวีด ฯลฯ แลวแตความเหมาะสม 



   ลักษณะของเคร่ืองใหสัญญาณ  จะตอง 
   ๗.๓.๑  ไดยนิท่ัวถึง 
   ๗.๓.๒  เปนท่ีเขาใจโดยท่ัวกนั 
   ๗.๓.๓  เจาหนาท่ีใหสัญญาณสามารถใชไดทันทีท่ีเกดิเหตุและอุปกรณ
ในการดับเพลิง 
   เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใชท่ีหนวยสมควรจดัหาไวโดยใชงบประมาณของ
หนวยเองไดแก.- 
   - ถังน้ํา , แหลงเก็บน้ํา , ท่ีมีน้ําขังอยูตลอดเวลา 
   - ถังทราย  และพล่ัวตกัทราย 
   - ขวานขนารดใหญ 
   - บันได 
   - ไฟฉาย 
   - ปายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
   - เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ํายาเคมี 
  นอกจากเคร่ืองดับเพลิงช้ันตนแลว  ควรจะมีเคร่ืองดับเพลิงขนาดใหญไวใช
ดวยและควรเปนชนิดเคล่ือนที่ไดตลอดจนมีเจาหนาท่ีดบัเพลิงท่ีไดรับการฝกเกี่ยวกบัเคร่ืองมือนั้น ๆ  
อยูประจํา  ถาหากไมสามารถจัดใหมีไดกต็องเตรียมการติดตอกับหนวยดับเพลิงสาธารณะไว 
  ๗.๕  แผนการขนยายส่ิงของ  ทุกหนวยจะตองจัดเตรียมแผนการขนยาย
ส่ิงของภายในอาคารสถานท่ี  ของหนวยนัน้ ๆ  ไวแตเนิน่ ๆ  แผนการนี้ควรจะมีชองทางออกทุกชอง  
ท่ีติดตั้งเคร่ืองอุปกรณในการดับเพลิง  ทางออกฉุกเฉินของเจาหนาท่ีแตละสวนของอาคารสถานท่ี
นั้นๆ  ลําดับความสําคัญของการขนยายกอนหลัง  ตลอดจนเจาหนาท่ีในการขนยายเปนตน  แผนการ
ขนยายนี้ควรจะติดไดแตละอาคารสถานท่ี  ณ  ท่ีซ่ึงสามารถเห็นไดโดยท่ัวกัน. 
  ๗.๖  แผนการปองกันอัคคีภยัและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ทุกหนวยจะตองมีแผนปองกันอัคคีภยั  และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภยั
ตามความเหมาะสมกับสภาพและส่ิงแวดลอมของหนวยนั้น ๆ  กอนการวางแผนปองกันอัคคีภยั  ควร
จะใหมีการสํารวจอาคารสถานท่ีและส่ิงตาง ๆ  ในบริเวณท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวย  การ
สํารวจก็เพื่อหารายระเอียดในเร่ืองปริมาตรของอาคาร  เพื่อจัดหาเคร่ืองดับเพลิงใหเพียงพอ  ตําบล
สําคัญ ๆ  ท่ีจะตองปองกันส่ิงท่ีกอใหเกิดเพลิงไหม  ฯลฯ  เปนตน  เม่ือสํารวจแลวกก็ําหนดเปนแผน
ปองกันอัคคีภยัและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน  ในแผนน้ีควรจะมีหวัขอดังนี-้ การกําหนดเจาหนาท่ี
ตาง ๆ การกําหนดสัญญาอัคคีภัย  น้ําใชในการดับเพลิงทิศทางลมตามฤดูกาล  ฯลฯ  เปนตน 



   แผนการปองกนัอัคคีภัย  และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภยันีน้ายทหารซ่ึง
ไดรับการแตเปนผูอํานวยการ  เพื่อทําการดับเพลิงของหนวยเปนผูกระทําเสนอตอผูบังคับหนวยเพื่อ
พิจารณาดําเนนิการและสมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมอยูเสมอ  และแผนนี้ควรจะไดมีการ
ประสานการปฏิบัติกับหนวยดับเพลิงสาธารระ  และสวนราชการขางเคียงอยางใกลชิด  เพื่อการ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือหนวยจะทําแผนปองกันอัคคีภัยของหนวยแลว  ใหหนวยสําเนาสงหนวย
เหนือทราบดวย 
  ตัวอยาง  หัวขอในการทําแผนปองกันอัคคีภัย  และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย
ปรากฏตามผนวก  ก.  ซ่ึงแนบทายระเบียบนี้ 
  ใหทุกหนวยทําการฝกเจาหนาท่ีท่ีไดกําหนดขึ้น  เพื่อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย
ตามแผนท่ีไดวางไว  ระยะเวลาเวลาในการฝกใหหนวยพิจารณาตามแตจะเห็นสมควร / โดยเฉพาะให
เพงเล็งการฝกนอกเวลาราชการ  และในเวลากลางคืนเปนพิเศษ  ท้ังนี้เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีกําหนดไว
สามารถปฏิบัติการไดอยางเปนระเบียบไมตื่นตกใจ  และปฏิบัติการไดผลโดยแนนอนเม่ือเกิดอัคคีภัย
ข้ึน 
  ๗.๘  การตรวจการปองกันอัคคีภัย 
   ๗.๘.๑  ผูบังคับหนวยช้ัน ผบ.พัน  หรือเทียบเทา  จะตองทําการตรวจการ
ปองกันอัคคีภยัภายในหนวยเดือนละ  ๑  คร้ัง  สําหรับหนวยกองรอยหรือเทียบเทา  จะตองทําการ
ตรวจปองกนัอัคคีภัยภายในหนวยอยางนอย  ๒  สัปดาหตอคร้ัง  สําหรับหนวยต้ังแตกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไปให  ผบ. หนวยนัน้ ๆ  ทําการตรวจปองกนัอัคคีภัยของหนวยตามแตจะพิจารณา
เห็นสมควร 
   ๗.๘.๒  ผูอํานวยการดับเพลิงของกองพัน  หรือเทียบเทาข้ึนไป  จะตอง
ทําการตรวจการปองกันอัคคีภัย  ภายในหนวยอยางนอยเดือนละคร้ัง  พรอมท้ังบันทึกผลการ
ตรวจสอบเสนอ  ผบ.  หนวยนั้นพรอมดวยขอคิดเห็นตาง ๆ ตามตัวอยางรายการตรวจสอบในผนวก  
ข.  ซ่ึงแนบทายระเบียบนี้. 
 ขอ ๘.  การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๘.๑  ผูประสบเหตุคนแรก  จะตองแจงใหผูอยูใกลเคียงทราบและใชเคร่ือง
ดับเพลิงทันที  แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูอํานวยการดับเพลิงทันที  แลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาและผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันที 
  ๘.๒  เม่ือไมปฏิบัติตามขอ ๘.๑  ดังกลาวได  ให ผบ. หนวยหรือผูอํานวยการ
ดับเพลิง  หรือผูประสพเหตุแจงขอความชวยเหลือไปยังหนวยขางเคียงหรือหนวยดบัเพลิงท่ีอยู
ใกลเคียงทางโทรศัพทหรือเคร่ืองมือส่ือสาร  เทาท่ีมีอยูโดยดวน 
 ขอ ๙.  การอํานวยการดับเพลิง 



  ๙.๑  เพลิงเกดิภายในหนวย 
   เม่ือผูอํานวยการดับเพลิงไดประสบเหตุ  หรือไดรับแจงจากบุคคลอ่ืนท่ี
ประสบเหตุ  ตนจะตองอํานวยการดับเพลิง  โดยใชเจาหนาท่ีพรอมดวยเคร่ืองมือดับเพลิงและอุปกรณ
ในการดับเพลิงท่ีมีอยู  ทําการดับเพลิงตามแผนท่ีไดวางไวลวงหนาทันที  หากไมสามารถอํานวยการ
ดับเพลิงมิใหลุกลามตอไปได  ตนจะตองปฏิบัติตาม  ขอ ๘.  หมายเลข  ๘.๒  โดยดวน 
  ๙.๒  เพลิงเกดิใกลเคียงกรมกองทหาร 
   ๙.๒.๑  เพลิงเกิดในหนวยขางเคียงในบริเวณกรมกองทหารเม่ือไดรับการ
ติดตอจากหนวยขางเคียงใหไปทําการชวยเหลือ  ใหผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยหรือผูบังคับหนวย
จัดเจาหนาท่ีพรอมดวยเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณรวมท้ังยานพาหนะที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนาตาม
แผนการปองกนัอัคคีภัย  ไปชวยโดยดวน   
   ๙.๒.๒  เพลิงเกิดภายนอกหนวยกรมกองทหาร  และไดรับการขอรอง
จากเจาหนาท่ีฝายปกครองใหทหารไปชวยเหลือ  ใหหนวยปฏิบัติดังตอไปนี ้
    ๙.๒.๒.๑  ผูบังคับหนวยต้ังแตช้ัน  ผบ. พนั ข้ึนไป  หรือผูแทนสง
กําลังทหารไปชวยในการปฏิบัติโดยแนชัด  หามมิใหนายสิบพลทหารไปปฏิบัติการโดยลําพัง 
    ๙.๒.๒.๒  การจัดกําลังทหารไปชวยเหลือในการดับเพลิงนอก
บริเวณกรมกองทหารนั้น  หนวยตองกําหนดลงไวในแผนการปองกันอัคคีภัยของหนวยดวย  ท้ังนี้
เพื่อใหการอํานวยการชวยเหลือเปนไปดวยความรวดเร็วไมสับสน 
    ๙.๒.๒.๓  นายสิบพลทหารกองประจําการ  ท่ีออกไปนอกบริเวณ
กรมกองมการ  เม่ือทราบวาเกิดเพลิงไหมในบริเวณใกลเคียงกรมกองการใหรีบกลับหนวยตนสังกดั
โดยเร็วท่ีสุด 
 ขอ  ๑๐  การรายงานเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   เม่ือเกิดอัคคีภยัข้ึนในหนวยของตน  ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ทันทีการรายงานใหกระทําเปน  ๒  ข้ันคือ 
  ๑๐.๑  รายงานดวนท่ีสุด  เพือ่แจงใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือทราบถึงอัคคีภัยท่ี
เกิดข้ึนและผลเสียหายโดยประมาณ  ท้ังนีใ้หรายงานโดยวิธีการส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด 
   การรายงานท่ีดวนท่ีสุด  ใหใชขอความตอไปนี ้

(๑) หนวยท่ีเกดิเพลิงไหม 
   (๒) วัน, เวลา ท่ีเกิดเพลิงไหม 
   (๓) จํานวนความสูญเสียและบาทเจ็บ 
   (๔) คาดคะเนความเสียหายเปนจํานวนเงิน 
   (๕) สาเหตุท่ีเกิดเพลิงไหม 



  ๑๐.๒  รายงานเปนลายลักษณอักษร  หนวยจะตองทํารายงานเปนลายลักษณ
อักษรแสดงรายละเอียดของอัคคีภัยคร้ังนัน้โดยแจงระยะเวลาในการไหมบาดเจ็บความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนและประมาณความเสียหายเปนจํานวนเงิน ฯลฯ  เทาท่ีสามารถจะทําได  ท้ังนี้ใหเสนอภายใน  
๒๔ ช่ัวโมง หลังจากเกิดเพลิงไหม 
 ขอ  ๑๑.  การสอบสวน  เม่ือเกิดอัคคีภยัข้ึนภายในอาคารสถานท่ีของหนวย  
ผูบังคับบัญชาช้ัน  ผบ.พัน  หรือเทียบเทาข้ึนไป  แตงต้ังกรรมการสอบสวนทางธุรการ  และกรมการ
สอบสวนเพ่ิมเติมทางเทคนิค  ซ่ึงไดดําเนนิการสอบสวนเสียเอง 
  ๑๑.๑  การสอบสวนทางธุรการ 
   ๑๑.๑.๑  จะตองมีการสอบสวนทางธุรการ  โดยดวนทุกคร้ังท่ีเกิดอัคคีภยั
ข้ึน  การสอบสวนจะตองแจงดวยวา  อัคคีภัยนัน้เกดิจากความสะเพราละท้ิงหนาท่ี  การฝาฝนคําส่ัง
หรือระเบียบการปองกันอัคคีภัยของหนวย 
   ๑๑.๑.๒  เม่ือเห็นสมควรใหผูบังคับบัญชา  ดําเนินการทางวินยัตอบุคคล
ท่ีทําใหเกิดเพลิงไหม  การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทางวินัยนั้น  จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาชัน
เหนือทราบ 
  ๑๑.๒  การตรวจสอบเพ่ิมเติมทางเทคนิค 
   ดําเนินการสอบสวนตามหวัขอตอไปนี้ 
   ๑๑.๒.๑  สาเหตุในการเกิดอัคคีภัย  เกดิข้ึนดวยเหตุท่ีนาสงสัยหรือ
ผิดปกติวิสัย  ถาบอกสาเหตุท่ีแนนอนไมได  ก็ใหบอกสาเหตุท่ีนาจะเกดิข้ึน 
   ๑๑.๒.๒  มูลเหตุสําคัญหรือมูลเหตุประกอบท้ังหลาย  อันเกี่ยวกับการ
ออกแบบกอวสัดุกอสราง  วิธีดําเนินการตาง ๆ  หรือการปฏิบัติบํารุงในการท่ีทําใหเพลิงไหมลุกลาม
จากตนเพลิง 
   ๑๑.๒.๓  การแกไข  และการปรับปรุงท่ีตองการ  เพื่อปองกันมิใหเกดิ
เหตุการณเชนนี้ข้ึนอีก 
   ๑๑.๒.๔  ผลเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ อันเกิดจากเพลิงไหมนี ้
   ๑๑.๒.๕  จํานวนผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
   ๑๑.๒.๖  แจขอเท็จจริงท้ังหลาย  เพื่อท่ีจะเปนการชวยเหลือในการตีความ
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางสมบูรณ  ท้ังนี้เพื่อจะไดวิเคราะห  รายงานความสูญเสียอันเนื่องจากเพลิงไหมนั้น
ไดถูกตอง 
   ๑๑.๒.๗  กรรรมการสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค  ไมตองเสนอรายงาน
ในสวนท่ีเกีย่วกับเร่ืองเหลาหนี ้
    ก.  การปฏิบัติทางวินยั 



    ข.  ความรับผิดชอบในการทดแทนความเสียหายของทรัพยสิน 
    ค.  การเรียกรองคาชดเชย  ความเสียหายท่ีเปนทรัพยสินของ
ราษฎร  ท่ีเสียหายจากเพลิงไหมคร้ังนี ้
 ขอ  ๑๒.  ใหทุกหนวยทําแผนและวางระเบียบเกีย่วกับการปองกันและการปฏิบัติ
เม่ือเกิดอัคคีภยั  โดยกําหนดขอปลีกยอยใหเหมาะสมกบัอาคาร  สถานที่  ตลอดจนท่ีตลอดจน
ส่ิงแวดลอมของหนวยนัน้ ๆ  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนีไ้ด  และใหกรมขาวทหารบกมีอํานาจในการ
ตรวจตราการปฏิบัติของหนวยในกองทพับก  ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยตามระเบียบนี้ได 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๐๓ 
 
                รับคําส่ัง  ผบ.ทบ. 
            (ลงช่ือ)  พล.อ.  ส.  สุนธิสารรณกร 
                รรก. รอง  ผบ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก. 

การวางแผนปองกันและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
( ไมใชแบบตายตัว  แตเปนแนวทางอันหนึง่เทานั้น ) 

 
กอนการวางแผน 
 ๑.  สํารวจอาคารสถานท่ี  และส่ิงตาง ๆ  ในบริเวณท่ีรับผิดชอบของหนวย 
       การสํารวจนี้  กระทําเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับ – 
  ๑.๑  ปริมาตรของอาคาร  เพื่อจัดเคร่ืองดับเพลิงใหพอเพยีง 
  ๑.๒  ชองทางเขา – ออกท่ีใชอยูตามปกติ  และในยามฉุกเฉินเพ่ือติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิงประเภทเคมี 
  ๑.๓  ตําบลสําคัญ ๆ  ท่ีตองปองกัน 
  ๑.๔  ตําบลท่ีเหมาะสมสําหรับต้ังสถานีดับเพลิง  และเคร่ืองดับเพลิงอ่ืน ๆ 
  ๑.๕  แหลงน้ํา  ทอน้ํา  ท่ีจะใชได 
  ๑.๖  ส่ิงซ่ึงกอใหเกิดเพลิงไหม 
  ๑.๗  บริเวณท่ีมีสภาพเกื้อกูลแกการเผาไหมลุกลาม 
  ๑.๘  วัตถุวยัไฟ  หรือวัตถุระเบิด 
  ๑.๙  เสนทางท่ีรถดับเพลิงสามารถจะใชได 
  ๑.๑๐ จุดท่ีควรติดปายตาง ๆ  ( เชน  ทางออกฉุกเฉิน,  น้าํสําหรับดับเพลิง, 
ทราย สําหรับดับเพลิง, หามสูบบุหร่ี, หามนําเช้ือเพลิงเขาไปไกล  เปนตน ) 
การวางแผน 
 แผนการปองกนั  และปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภยั  ควรจะมีขอความดังตอไปนีเ้ปนอยาง
นอย- 
  ๑)  การกําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีตาง ๆ  ประจําวนั 
  ๒)  แผนการขนยายส่ิงของตาง ๆ  
   ๒.๑  จะลําดับการขนยายอยางใด  มีหมายเลขบอกหรือไม 
   ๒.๒  เจาหนาท่ีในการขนยาย  จะใชกําลังจากท่ีใดเทาใด 
     ๒.๓  เสนทางขนยาย  และจุดหมายปลายทาง 
 

 
 



 
ผนวก  ข 

รายงานการตรวจสอบของผูอํานวยการดับเพลิง 
( เปนแนวทางอันหนึ่งเทานัน้  มิใชแบบตายตัว ) 

หนวยรับตรวจ................................เวลา, วนั,  เดือน, ป  ท่ีทําการตรวจ.................................................. 
หนวยจดัสงผูตรวจ.........................นาม,  ผบ.  หนวยรับการตรวจ......................................................... 
ก.  รายงานการตรวจในเร่ืองท่ัว ๆ  ไปเกีย่วกับการปองกนัและควบคุมเพลิงไหม 
 ๑.  ชนิด และ สภาพ, เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการดับเพลิง  ประจําหนวยมี  อะไรบาง 
   ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 ๒.  หนวยมีแผนการปองกนัและควบคุมอัคคีภัยหรือเปลา....................................... 
 ๓.  แผนการปองกันอัคคีภยัไดติดประกาศไวตาม 
  ก.  กระดานประกาศแจงความ.......................................................................... 
  ข.  โรงครัว                              ......................................................................... 
  ค.  บริเวณท่ีพกัอาศัย               ......................................................................... 

 ๔.  ทหารทุกคนท่ีอยูในบริเวณท่ีตั้งของหนวยของตนไดรูจัก  หรือไดรับการอบรม         
ในเร่ืองแผนการปองกันอัคคีภัยของหนวยตนหรือเปลา  ใครเปนผูใหสัญญาณเม่ือ
เกิดเพลิงไหม............................................................................................................... 
 ๕.  มีเคร่ืองมือใหสัญญาณและไดกําหนดสัญญาณเหมาะสมหรือไม........................ 
  .......................................................................................................................... 
 ๖.  ไดทําการฝก  การดับเพลิงบางหรือเปลา  กอนหนานีก้ี่คร้ัง.................................. 
 ๗.  วัน,  เวลา  ฝกคร้ังสุดทายเม่ือใด.......................................................................... 
 ๘.  ประตูทางออกนั้นปกติไมไดใสกลอนหรือปกติมีส่ิงกีดขวางหรือไม.................. 
  .......................................................................................................................... 
 ๙.  อาคารและบริเวณท่ีพักไดมีเจาหนาท่ีตาง ๆ คอยดูแลรักษาและคอยจัดขยะหรือ
วัสดุท่ีไหมไฟไดงายหรือไม......................................................................................... 
 ๑๐.  ไฟท่ีสุมท้ิงไวเฉย ๆ ในท่ีเปดเผยไดจัดคนเฝาดหูรือไม...................................... 
 ๑๑.  ไดเขียน  คําวา “หามสูบบุหร่ี” ไวในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหามไวเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษหรือไม..................................................................................................... 
 



 
 


