
 

ระเบียบกองทัพบก 

วาดวย การปองกันอัคคีภัย และ การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ.๒๕๐๓ 

---------------------- 

 เนื่องจากปรากฏวาในขณะนี้ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นตามอาคารสถานที่ตางๆ อยูเสมอ แมแตสถานที่

ของทางราชการก็ปรากฎวาไดเกิดอัคคีภัยขึ้นบอยครั้ง ผลเสียหายแตละครั้งยอมจะทําลายทรัพยสินของทาง

ราชการใหสูญเสียไป และกอใหเกิดความยุงยากอ่ืนๆ อีกมิใชนอย เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยขึ้นตาม

อาคารสถานที่ของทางราชการ ทั้งสามารถอํานวยการปฏิบัติอยางเปนผลดีเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น จึงวางระเบียบไว

ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวย การปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ

เกิดอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๕๐๓” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวย การปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ.๒๕๐๒ และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔ กลาวทั่วไป 

  ๔.๑ ลักษณะของเพลิง แบงออกไดเปน ๕ ลักษณะ คือ 

   ๔.๑.๑ เพลิงธรรมดา  ไดแกเพลิงท่ีลุกไหมจากวัตถุธรรมดา เชน ไม กระดาษ ผา 

ยาง ฯลฯ 

   ๔.๑.๒ เพลิงน้ํามัน   ไดแกเพลิงท่ีลุกจากวัตถุไวไฟตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง 

น้ํามันเครื่อง น้ํามันผสมสี น้ํามันชักเงา น้ํามันที่สกัดจากพืช ฯลฯ 

   ๔.๑.๓ เพลิงไฟฟา ไดแกเพลิงท่ีเกิดจากกระแสไฟฟา ซึ่งอาจเน่ืองจากการลัดวงจร 

หรือความคับคั่งของกระแสไฟฟาในเสนลวดที่ไมไดขนาด 

   ๔.๑.๔ เพลิงวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา ไดแกเพลิงท่ีเกิดจากการลุกไหมจากการ

ระเบิดของดินระเบิดหรือกระสุนดินดํา อันเนื่องจากไดรับความรอนสูง

ผิดปกติ หรือเกิดจากการเสื่อมคุณภาพของวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา

นั้นๆ 

   ๔.๑.๕ เพลิงวัตถุเคมี ไดแกเพลิงท่ีเกิดจากการลุกไหมของวัตถุเคมีบางอยาง เชน 

ฟอสฟอรัส กรดกํามะถันอยางแก ไนโตรเซลลูโลส และแคลเซี่ยมคารไบด 

เปนตน 

  ๔.๒ การดับเพลิง แบงออกเปน ๒ ลักษณะ 

   ๔.๒.๑ การดับตนเพลิง ไดแกการใชอุปกรณในการดับเพลิงทําการกําจัดสาเหตุ

ตั้งแตแรกเริ่มที่เกิดเพลิงไหมขึ้น มิใหลุกลามกวางขวางออกไป เจาหนาท่ีที่

มีหนาที่ในการดับเพลิงชั้นตนนี้ จะตองพิจารณาใชวัสดุและอุปกรณให

เหมาะสมกับเพลิงแตละลัษณะคือ 

    - เพลิงธรรมดา โดยปกติสามารถใช น้ํา ทราย หรือเครื่องมือดับเพลิงทุก

ชนิดทําการดับได 

 - เพลิงน้ํามัน โดยปกติใชเครื่องดับเพลิงชนิดเปนฟอง เพ่ือปกคลุมบริเวณ

ตนเพลิงนั้น มิใหออกซิเจน เขาไปชวยใหไฟติดได และตองระมัดระวังไม

ใชน้ําธรรมดาฉีดหรือสาดลงไปในบริเวณตนเพลิงเปนอันขาด เพราะจะ
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ทําใหน้ํามันที่ติดไฟกระจายตัวออก เกิดการลุกไหมยิ่งขึ้น เครื่องดับเพลิง

ที่เหมาะสมไดแก คารบอนไดออกไซด น้ํายาเคมีชนิดเปนฟองหรือทราย 

 - เพลิงไฟฟา การปฏิบัติในขั้นแรกจะตองรีบยกสวิทยซตัดตอนมิให

กระแสไฟผาน ในบริเวณนั้นทันที สวนไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุกระแสไฟ

ลัดวงจรในภายหลังนั้น ใหใชอุปกรณในการดับเพลิงทําการดับ

เชนเดียวกับเพลิงธรรมดา 

 - เพลิงวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นในสถานที่เก็บ

วัตถุระเบิด หรือกระสุนดินดํา ยอมจะเกิดการเผาไหมขึ้นในสถานที่เก็บ

นั้นๆ และเพลิงจะลุมลามไปยังบริเวณใกลเคียง การดับเพลิงซึ่งเกิดจาก

การระเบิดของวัตถุระเบิดหรือกระสุนดินดํานี้ คงใชน้ํา หรือทรายทําการ

ดับ เชนเดียวกับเพลิงธรรมดา ขอที่ควรระมัดระวังก็คือ เจาหนาท่ี

ดับเพลิงจะตองอาศัยฉากกําบังท่ีมั่นคงแข็งแรง สามารถปองกันชิ้นวัตถุ

ระเบิดนั้นๆ ได ไปทําการดับเพลิงมิใหลุกลามไปยังบริเวณใกลเคียง 

นอกจากนั้นจะตองจัดการใหบุคคล ซึ่งอยูรอบๆ สถานที่เกิดเพลิงไหม

นั้นๆ ออกไปใหพนเขตอันตรายจากการระเบิดนั้นดวย 

 - เพลิงวัตถุเคมี เพลิงซึ่งเกิดจากวัตถุเคมี ควรใชน้ําหรือทรายทําการดับ

ตามลักษณะของวัตถุเคมีนั้นๆ เชนเพลิงซึ่งเกิดจากฟอสฟอรัส หรือ

แคลเซียมคารไบด ใหใชทรายทําการดับหรือเพลิงท่ีเกิดจากกรดกํามะถัน

อยางแก ใหใชน้ําดับ เปนตน 

 ๔.๒.๒ การดับเพลิงท่ีลุกลาม ไดแกการดับเพลิงในขั้นตอจากที่กลาวแลว โดยที่ไม

สามารถดับตนเพลิงได วิธีการในขั้นตนนี้คงประกอบดวยการใชเครื่อง

ดับเพลิงขนาดใหญประกอบกับการทําลายสิ่งปลูกสรางอาคารใกลเคียงที่

เปนสื่อใหไฟลุกลามกวางขวางออกไป 

 ขอ ๕ ความรับผิดชอบ 

  - ผบ.หนวยทุกขนาด มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัยขึ้นในอาคารสถานที่ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยนั้นๆ 

  - ผบ.หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป แตงตั้งนายทหารขึ้น ๑ นาย เปน

ผูอํานวยการดับเพลิง มีหนาท่ีอํานวยการดับเพลิงซึ่งเกิดภายในหนวยตรวจการปองกัน

อัคคีภัยภายในหนวย และเปนผูเสนอแนะการปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัยแก ผบ.หนวยนั้นๆ  

 ขอ ๖ เจาหนาที่ดับเพลิง 

  ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป กําหนดเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

เชน 

  ๖.๑ เจาหนาที่ใหสัญญาณเพลิงไหม 

  ๖.๒ เจาหนาที่ติดตอผูบังคับบัญชา และหนวยดับเพลิง 

  ๖.๓ เจาหนาที่ตรวจสิ่งอุปกรณการดับเพลิง    และตรวจสิ่งซึ่งจะเปนเหตุเพลิงไหม 

  ๖.๔ เจาหนาที่ดับเพลิงขั้นตน 

  ๖.๕ เจาหนาที่ขนยายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม และควบคุมสิ่งของ 

  ๖.๖ เจาหนาท่ีกันคนพลุกพลาน และกีดขวางการดับเพลิง 

  ๖.๗ เจาหนาที่ปองกันเหตุแทรกแซงอื่นๆ เชนการขโมยการกอวินาศกรรมฯลฯ 
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  ๖.๘ เจาหนาที่แสงสวาง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝารักษาสิ่งของในเวลากลางคืนหลังจาก

เกิดเพลิงไหม ใหพนจากการโจรกรรม และเพ่ือสะดวกแกเจาหนาที่อ่ืนๆ ซึ่งจะตอง

ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนดวย 

   เจาหนาท่ีตางๆ เหลานี้ จะตองมีคําสั่งกําหนดหนาที่และการปฏิบัติไวโดยแนนอน 

 ขอ ๗ การปองกันอัคคีภัย 

  การปองกันอัคคีภัยเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารและสถานที่ของ

หนวยนั้นๆ การดําเนินการดังกลาวไดแก 

  ๗.๑ การกําจัดสาเหตุ เชน 

   ๗.๑.๑ จัดใหมีที่สําหรับดับ   และท้ิงกนบุหรี่อยางเพียงพอ และตั้งอยูในลักษณะที่

ปลอดภัย หรือจัดบริเวณหรือหองสูบบุหรี่ขึ้นโดยเฉพาะ 

   ๗.๑.๒ มีการสํารวจสายและอุปกรณไฟฟาภายในหนวย หากอยูในลักษณะที่ไม

ปลอดภัย ใหเปลี่ยนแปลงแกไขทันที 

   ๗.๑.๓ กําหนดบริเวณหามนําเชื้อเพลิงเขาไปใกลสถานที่หรืออุปกรณชนิดไวไฟ 

โดยจัดทําปายหามไวใหเปนโดยชัดเจน 

   ๗.๑.๔ หามวัตถุไวไฟเขาไปเก็บในที่ทํางานโดยไมจําเปน 

   ๗.๑.๕ ตรวจตราความเรียบรอยของสํานักงาน เชน การปดสวิทซไฟทําการดับและ

ทิ้งกนบุหรี่ ฯลฯ กอนเลิกงานประจําวัน 

   ๗.๑.๖ หามสูบบุหรี่ในคลังเก็บอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และน้ํามันเชื้อเพลิง โดย

เด็ดขาด 

   ๗.๑.๗ หามสูบบุหรี่ในขณะถายน้ํามัน หรือวัตถุไวไฟเปนอันขาด 

   ๗.๑.๘ หามทิ้งกนบุหรี่ในที่ติดไฟงาย หรือใกลกับเชื้อเพลิง 

   ๗.๑.๙ หามปลอยปละละเลยในเมื่อไดจุดธูป เทียน หรือ ติดเตารีดตลอดจนการหุง

ตม 

   ๗.๑.๑๐ กวดขันการใชแรงไฟใหถูกตอง   

   ๗.๑.๑๑ ระมัดระวังการใชเครื่องเพ่ิมไฟ 

   ๗.๑.๑๒ หามใชฟวซเสนลวดทองแดงเปนอันขาด 

  ๗.๒ กําจัดสภาพตางๆ ที่จะชวยใหเกิดอัคคีภัย เชน 

   ๗.๒.๑ จัดสถานที่ใหสะอาดเรียบรอยทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคาร 

   ๗.๒.๒ ขจัดวัตถุที่เสียแลว และไมตองการใชโดยนําไปเผาทําลาย หรือนําไปท้ิงเสีย 

   ๗.๒.๓ ปองกันอยาใหมีกองขยะ เชนฟาง กระดาษ หญาแหง ใบไม ฯลฯ 

   ๗.๒.๔ คลังหรือหองเก็บสิ่งของตางๆ ควรจัดวางใหเปนระเบียบ ใหอากาศถายเท

ได วัตถุไวไฟจะตองแยกเก็บตางหาก ควรจัดใหมีปรอทวัดอุณหภูมิของหอง 

หรือคลังตางๆ ดวย 

   ๗.๒.๕ อาคารที่ใชเปนสํานักงาน หรือเก็บสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะยาวติดตอกัน ควรก้ัน

เปนตอนๆ ดวยวัตถุทนไฟ เปนผนังมิใหไฟลุกลามถึงกันไดโดยงาย 

   ๗.๒.๖ วัตถุบางอยาง เชน เซลลูลอยด น้ํามันยาง ผาหรือดายชุบน้ํามันวัตถุเหลานี้

หากเก็บรวมกันไวเปนจํานวนมากในที่อับ เมื่อไดรับความรอนมากขึ้นอาจ

เกิดการเผาไหมขึ้นเองได 

  ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม 
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   หนวยตางๆ จะตองจัดใหมีเครื่องใหสัญญาณบอกเพลิงไหม เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้น 

และไดมีการนัดหมายเปนที่เขาใจกันโดยทั่วถึง เครื่องใหสัญญาณนี้อาจเปนไซเรน 

แตรเดี่ยว ระฆัง นกหวีด ฯลฯ แลวแตความเหมาะสม 

   ลักษณะของเครื่องใหสัญญาณ จะตอง 

   ๗.๓.๑ ไดยินทั่วถึง 

   ๗.๓.๒ เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป 

   ๗.๓.๓ เจาหนาท่ีใหสัญญาณสามารถใชไดทันที่ที่เกิดเหตุ 

  ๗.๔ เครื่องดับเพลิง และอุปกรณในการดับเพลิง 

   เครื่องมือ และเครื่องใชที่หนวยสมควรจัดหาไวโดยใชงบประมาณของหนวยเอง 

ไดแก 

   - ถังน้ํา, แหลงเก็บน้ํา, ที่มีน้ําขังอยูตลอดเวลา 

   - ถังทราย และพลั่วตักทราย 

   - ขวานขนาดใหญ 

   - บันได 

   - ไฟฉาย 

   - ปายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 

   - เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเคมี 

   นอกจากเครื่องดับเพลิงขั้นตนแลว ควรจะมีเครื่องดับเพลิงขนาดใหญไวใชดวย และ

ควรจะเปนชนิดที่เคลื่อนที่ไดตลอดจนเจาหนาท่ีดับเพลิงท่ีไดรับการฝกเก่ียวกับ

เครื่องมือนั้นๆ อยูประจํา ถาหากไมสามารถจัดใหมีไดก็ตองเตรียมการติดตอกับ

หนวยดับเพลิงสาธารณะไว 

  ๗.๕ แผนการขนยายสิ่งของ ทุกหนวยจะตองจัดเตรียมแผนการขนยายสิ่งของภายใน

อาคารสถานที่ของหนวยนั้นๆ ไวแตเนิ่นๆ แผนการนี้ควรจะมีชองทางออกทุกชอง

ที่ตั้งเครื่องอุปกรณในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของเจาหนาที่แตละสวนของ

อาคารสถานที่นั้นๆ ลําดับความสําคัญของการขนยายกอนหลัง ตลอดจนเจาหนาที่

ในการขนยาย เปนตน แผนการขนยายนี้ควรจะติดไวแตละอาคารสถานท่ี ซึ่ง

สามารถเห็นไดโดยทั่วกัน 

  ๗.๖ แผนการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

    ทุกหนวยจะตองมีแผนปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตาม

ความเหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดลอมของหนวยนั้นๆ กอนการวางแผนปองกัน

อัคคีภัย ควรจะไดมีการสํารวจอาคารสถานที่และสิ่งตางๆ ในบริเวณที่อยูในความ

รับผิดชอบของหนวย การสํารวจก็เพ่ือหารายละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร 

เพ่ือจัดหาเครื่องดับเพลิงใหพอเพียง ตําบลสําคัญๆ ที่จะตองปองกัน สิ่งท่ีกอใหเกิด

เพลิงไหม ฯลฯ เปนตน เมื่อสํารวจแลวที่กําหนดเปนแผนปองกันอัคคีภัย และการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวขอดังนี้ 

   - การกําหนดเจาหนาที่ตางๆ ประจําวัน เพ่ือปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย แผนการขนยาย

สิ่งของตางๆ การกําหนดสัญญาณอัคคีภัย น้ําใชในการดับเพลิงทิศทางลมตาม

ฤดูกาล ฯลฯ เปนตน 

     แผนการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมี่อเกิดอัคคีภัยนี้ นายทหารซึ่ง

ไดรับการแตงตั้ง เปนผูอํานวยการเพื่อทําการดับเพลิงของหนวยเปนผูกระทําเสนอ
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ตอผูบังคับหนวยเพื่อพิจารณาดําเนินการ และสมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมอยู

เสมอ และแผนนี้ควรจะไดมีการประสานการปฏิบัติกับหนวยดับเพลิงสาธารณะ และ

สวนราชการขางเคียงอยางใกลชิด เพ่ือการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหนวยจัดทํา

แผนปองกันอัคคีภัยของหนวยแลว ใหหนวยสําเนาสงหนวยเหนือทราบดวย 

     ตัวอยาง หัวขอในการทําแผนปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัย ปรากฏตาม ผนวก ก  ซึ่งแนบทายระเบียบนี้ 

  ๗.๗ การฝกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

    ใหทุกหนวยทําการฝกเจาหนาที่ที่ไดกําหนดขึ้น เพ่ือปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัยตามแผนที่ไดวางไว ระยะเวลาในการฝกใหหนวยพิจารณาตามแตจะ

เห็นสมควร โดยเฉพาะใหเพงเล็งการฝกนอกเวลาราชการ และในเวลากลางคืนเปน

พิเศษ ทั้งนี้เพ่ือใหเจาหนาท่ีที่กําหนดไวสามารถปฏิบัติการไดอยางเปนระเบียบไม

ตื่นตกใจ และปฏิบัติการอยางไดผลโดยแนนอนเมื่อเกิดอัคคีภัย 

  ๗.๘ การตรวจการปองกันอัคคีภัย 

   ๗.๘.๑ ผูบังคับหนวยชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเทา จะตองทําการตรวจการปองกัน

อัคคีภัยภายในหนวย เดือนละ ๑ ครั้ง สําหรับหนวยกองรอยหรือเทียบเทา 

จะตองทําการตรวจการปองกันอัคคีภัยภายในหนวยอยางนอย ๒ สัปดาห

ตอครั้ง สําหรับหนวยตั้งแตกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป ให ผบ.หนวยนั้นๆ ทํา

การตรวจการปองกันอัคคีภัยของหนวยตามแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

   ๗.๘.๒ ผูอํานวยการดับเพลิงของกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป จะตองทําการตรวจ

การปองกันอัคคีภัยภายในหนวยอยางนอยเดือนละครั้ง พรอมทั้งบันทึกผล

การตรวจสอบเสนอ ผบ.หนวยนั้นๆ พรอมดวยขอคิดเห็นตางๆ ตาม

ตัวอยางรายการตรวจสอบในผนวก ข  ซึ่งแนบทายระเบียบนี้ 

 ขอ ๘ การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

  ๘.๑ ผูประสบเหตุคนแรกจะตองแจงใหผูอยูใกลเคียงทราบ  และใชเครื่องดับเพลิงท่ีมีอยู

ทาํการดับเพลิงทันที แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูอํานวยการดับเพลิงทราบ

ทันที 

  ๘.๒ เมื่อไมสามารถปฏิบัติตาม   ขอ ๘.๑ ดังกลาวได ให ผบ.หนวยหรือผูอํานวยการ

ดับเพลิง หรือผูประสบเหตุแจงขอความชวยเหลือไปยังหนวยขางเคียงหรือหนวย

ดับเพลิงท่ีอยูใกลเคียงทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารเทาท่ีมีอยูโดยดวน 

 ขอ ๙ การอํานวยการดับเพลิง 

  ๙.๑ เพลิงเกิดภายในหนวย 

    เมื่อผูอํานวยการดับเพลิงไดประสบเหตุ หรือไดรับแจงจากบุคคลอื่นที่

ประสบเหตุ ตนจะตองอํานวยการดับเพลิง โดยใชเจาหนาที่พรอมดวยเครื่อง

ดับเพลิงและอุปกรณในการดับเพลิงท่ีมีอยูทําการดับเพลิงตามแผนที่ไดวางไว

ลวงหนา ทันที หากไมสามารถอํานวยการดับเพลิงมิใหลุกลามตอไปได ตนจะตอง

ปฏิบัติตามขอ ๘ หมายเลข ๘.๒ โดยดวน 

  ๙.๒ เพลิงเกิดใกลเคียงกรมกองทหาร 

   ก. เพลิงเกินในหนวยขางเคียงในบริเวณกรมกองทหาร เมื่อไดรับการติดตอจาก

หนวยขางเคียงใหไปทําการชวยเหลือ ใหผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยหรือผู

บังคับหนวยจัดเจาหนาที่พรอมดวยเครื่องดับเพลิงและอุปกรณรวมทั้ง
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ยานพาหนะที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนาตามแผนการปองกันอัคคีภัยไปชวยเหลือ

โดยดวน 

   ข. เพลิงเกิดภายนอกหนวยกรมกองทหาร และไดรับการขอรองจากเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองใหทหารไปชวยเหลือ ใหหนวยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

    ๑) ผูบังคับหนวยตั้งแตชั้น ผบ.พันขึ้นไปหรือผูแทน สงกําลังทหารไปชวยในการ

รักษาความสงบ จัดระเบียบ ชวยดับเพลิงหรือขนยายสิ่งของ ทั้งนี้ตองมีผู

ควบคุมอํานวยการปฏิบัติโดยแนชัด หามมิใหนายสิบ พลทหารไปฏิบัติการ

โดยลําพัง 

    ๒) การจัดกําลังทหารไปชวยเหลือในการดับเพลิงนอกบริเวณกรมกองทหารนั้น 

หนวยตองกําหนดลงไวในแผนการปองกันอัคคีภัยของหนวยดวย ทั้งนี้

เพ่ือใหการอํานวยการชวยเหลือเปนไปดวยความรวดเร็วไมสับสน 

    ๓) นายสิบ พลทหารกองประจําการ ที่ออกไปนอกบริเวณกรมกองทหาร เมื่อ

ทราบวาเกิดเพลิงไหมในบริเวณใกลเคียงกรมกองทหาร ใหรีบกลับหนวยตน

สังกัดโดยเร็วที่สุด 

 ขอ ๑๐ การรายงานเมื่อเกิดอัคคีภัย 

  เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในหนวยของตน ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที การรายงาน

ใหกระทําเปน ๒ ขั้น คือ 

  ๑๐.๑ รายงานดวน เพ่ือแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือทราบถึงอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและผล

เสียหายโดยประมาณ ทั้งนี้ใหรายงานโดยวธีิการสื่อสารที่เร็วที่สุด 

   การรายงานที่ดวนที่สุด ใหใชขอความตอไปนี้ 

   ๑) หนวยที่เกิดเพลิงไหม 

   ๒) วัน, เวลา, ที่เกิดเพลิงไหม 

   ๓) จํานวนความสูญเสียและบาดเจ็บ 

   ๔) คาดคะเนความเสียหายเปนจํานวนเงิน 

   ๕) สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม 

  ๑๐.๒ รายงานเปนลายลักษณอักษร หนวยจะตองทํารายงานเปนลายลักษณอักษรแสดง

รายละเอียดของอัคคีภัยครั้งนั้น โดยแจงระยะเวลาในการไหม บาดเจ็บ ความ

เสียหายที่เกิดขึ้น และประมาณความเสียหายเปนจํานวนเงิน ฯลฯ  เทาท่ีสามารถ

จะทําได    ทั้งนี้ใหเสนอภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเกิดเพลิงไหม 

 ขอ ๑๑ การสอบสวน 

  เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคารสถานที่ของหนวย ผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.พัน หรือ

เทียบเทาขึ้นไป แตงตั้งกรรมการสอบสวนทางธุรการและกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค ซึ่งอาจให

ดําเนินการไปพรอมๆ กันก็ได เวนแตหนวยเหนือจะไดแตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบสวนเสียเอง 

  ๑๑.๑ การสอบสวนทางธุรการ 

   ๑๑.๑.๑ จะตองมีการสอบสวนทางธุรการโดยดวนทุกครั้งท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น การ

สอบสวนจะตองแจงดวยวา อัคคีภัยนั้นเกิดจากความสะเพราละท้ิง

หนาที่ การฝาฝนคําสั่งหรือระเบียบการปองกันอัคคีภัยของหนวย 

   ๑๑.๑.๒ เมื่อเห็นสมควรใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอบุคคลที่ทําใหเกิด

เพลิงไหม การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทางวินัยนั้นตองรายงานให

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ 
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  ๑๑.๒ การสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค 

   ดําเนินการสอบสวนตามหัวขอตอไปนี้ 

   ๑๑.๒.๑ สาเหตุในการเกิดอัคคีภัย เกิดขึ้นดวยเหตุที่นาสงสัยหรือผิดปกติวิสัย ถา

บอกสาเหตุที่แนนอนไมได ก็ใหบอกสาเหตุที่นาจะเกิดขึ้น 

   ๑๑.๒.๒ มูลเหตุสําคัญหรือมูลเหตุประกอบทั้งหลาย อันเกี่ยวกับการออกแบบ

กอสราง วัสดุกอสราง วิธีดําเนินการตางๆ หรือการปฏิบัติบํารุงในการที่

ทําใหเพลิงไหมลุกลามจากตนเพลิง 

   ๑๑.๒.๓ การแกไข และการปรับปรุงท่ีตองกากร เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุการณ

เชนนี้ขึ้นอีก 

   ๑๑.๒.๔ ผลเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการอันเกิดจากเพลิงไหมนี้ 

   ๑๑.๒.๕ จํานวนผูบาดเจ็บหรอืผูเสียชีวิต 

   ๑๑.๒.๖ แจงขอเท็จจริงท้ังหลาย เพ่ือที่จะเปนการชวยเหลือในการตีความสาเหตุ

ที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณ ทั้งนี้เพ่ือจะไดวิเคราะหรายงานความสูญเสียอัน

เนื่องจากเพลิงไหมนั้นไดถูกตอง 

   ๑๑.๒.๗ กรรมการสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค ไมตองเสนอรายงานในสวนที่

เก่ียวกับเรื่องเหลานี้ 

 

    ก. การปฏิบัติทางวินัย 

    ข. ความรับผิดชอบในการทดแทนความเสียหายของทรัพยสิน 

    ค.การเรียกรองคาชดเชยความเสียหายที่เปนทรัพยสินของราษฏรที่

เสียหายจากเพลิงไหมครั้งนี้ 

 ขอ ๑๒ ใหทุกหนวยทําแผนและวางระเบียบเกี่ยวกับการปองกัน และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

 โดยกําหนดขอปลีกยอยใหเหมาะสมกับอาคาร สถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมของหนวยนั้นๆ เพ่ือ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได และใหกรมขาวทหารบก มีอํานวจในการตรวจตราการปฏิบัติของหนวยในกองทัพบก 

ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยตามระเบียบนี้ได 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฏาคม  ๒๕๐๓ 

 

รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ) พ.อ.  ส.  สุทธิสารรณกร 

           รรก.รอง ผบ.ทบ. 

 


