
 
ระเบียบกองทัพบก 

วาดวย การปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

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

 เนื่องจากปรากฏวาในขณะนี้ไดเกิดอัคคีภัยข้ึนตามอาคารสถานที่ตางๆ 
อยูเสมอ แมแตสถานที่ของราชการก็ปรากฏวาไดเกิดอัคคีภัยข้ึนอยูบอยครั้ง ผลเสียหาย
แตละครั้งยอมจะทําลายทรัพยสินของทางราชการใหสูญเสียไปและกอใหเกิดความ
ยุงยากอื่นๆ อีกมิใชนอย เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคารสถานที่ของ
ทางราชการ ทั้งสามารถอํานวยการปฏิบัติอยางเปนผลดีเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน    จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑. ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการปองกัน
อัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๕๐๓” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการปองกันอัคคีภัย และการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๒ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔. กลาวทั่วไป 
  ๔.๑ ลักษณะของเพลิง แบงออกไดเปน ๔ ลักษณะ คือ 
  ๔.๑.๑ เพลิงธรรมดา ไดแกเพลิงที่ลุกไหมจากวัตถุธรรมดา 
เชน ไม, กระดาษ, ผา, ยาง ฯลฯ 
  ๔.๑.๒ เพลิงน้ํามัน ไดแก  เพลิงที่ลุกจากวัตถุไวไฟตาง ๆ  
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันผสมสี, น้ํามันชักเงา, น้ํามันที่สกัดจากพืช ฯลฯ 
  ๔.๑.๓ เพลิงไฟฟา ไดแก เพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟาซึ่งอาจ
เนื่องจากการลัดวงจรหรือการคับคั่งของกระแสไฟฟาในเสนลวดที่ไมไดขนาด 
  ๔.๑.๔ เพลงิวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํา ไดแก เพลิงที่เกิด
จากการลุกไหมจากการระเบิดของดินระเบิดหรือกระสุนดินดํา อันเนื่องจากไดรับความ                      



 

  ๓๗๕ 
 
รอนสูงผิดปกติหรือเกิดการเสื่อมคุณภาพของวัตถุระเบิดและกระสุนดินดํานั้นๆ 
 ๔.๑.๕ เพลิงวัตถุเคมี ไดแก เพลิงที่เกิดจากการลุกไหมของ
วัตถุเคมีบางอยาง เชน ฟอสฟอรัส, กรดกํามะถันอยางแก, ไนโตรเซลลูโลส, และ
แคลเซียมคารไบ เปนตน 
 ๔.๒ การดับเพลิง  แบงออกเปน ๒ ลักษณะ 
 ๔.๒.๑ การดับตนเพลิง ไดแก การใชอุปกรณในการดับเพลิง
ทําการกําจัดสาเหตุต้ังแตแรกเริ่มที่เกิดเพลิงไหมข้ึนมิใหลุกลามกวางขวางออกไป 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการดับเพลิงขั้นตนนี้จะตองพิจารณาใชวัสดุและอุปกรณให
เหมาะสมกับเพลิงแตละลักษณะคือ 
 - เพลิงธรรมดา โดยปกติสามารถใชน้ํา ทราย หรือเครื่องมือ
ดับเพลิงทุกชนิดทําการดับได 
 -  เพลิงน้ํามัน  โดยปกติใชเครื่องดับเพลิงชนิดเปนฟอง เพื่อ
ปกคลุมบริเวณเพลิงนั้น มิใหมีออกซิเยนเขาไปชวยใหไฟติดได  และตองระมัดระวังไม
ใชน้ําธรรมดาฉีดหรือสาดลงไปในบริเวณตนเพลิงเปนอันขาด เพราะจะทําใหน้ํามันที่ติด
ไฟกระจายตัวออกเกิดการลุกไหมยิ่งขึ้น   เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมไดแก   คารบอนได 
ออกไซด น้ํายาเคมีชนิดเปนฟองหรือทราย 
 -  เพลิงไฟฟา การปฏิบัติในชั้นแรกจะตองรีบยกสวิทชตัด
ตอนมิใหกระแสไฟผานในบริเวณนั้นโดยทันที      สวนไฟที่ เกิดขึ้นจากสาเหตุ
กระแสไฟฟาลัด 
วงจรในภายหลังนั้น ใหใชอุปกรณในการดับเพลิงทําการดับเชนเดียวกับเพลิงธรรมดา 
 - เพลิงวัตถุระเบิดกระสุนดินดํา เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นใน
สถานที่เก็บวัตถุระเบิด หรือกระสุนดินดํา ยอมจะเกิดการเผาไหมข้ึนในสถานที่เก็บนั้นๆ 
และเพลิงจะลุกลามไปยังบริเวณใกลเคียง การดับเพลิงซึ่งเกิดจากการระเบิดของวัตถุ
ระเบิดหรือกระสุนดินดํานี้คงใชน้ําหรือทรายทําการดับเชนเดียวกับเพลิงธรรมดา     ขอที่
ควรระมัดระวังก็คือเจาหนาที่ดับเพลิงจะตองอาศัยฉากกําบังที่มั่นคงแข็งแรง สามารถ
ปองกันชิ้นวัตถุระเบิดนั้นๆ ไดไปทําการดับเพลิงมิใหลุกลามไปยังบริเวณใกลเคียง 



 

                      ๓๗๖ 
 
นอกจากนั้นจะตองจัดการใหบุคคลซึ่งอยูรอบ ๆ  สถานที่เกิดเพลิงไหมนั้น ๆ  ออกไปให
พนเขตอันตรายจากการระเบิดนั้นดวย 
 - เพลิงวัตถุเคมี    เพลิงที่เกิดจากวัตถุเคมีควรใชน้ําหรือทราย 
ทําการดับตามลักษณะของวัตถุเคมี  นั้น  ๆ   เชน    เพลิงซึ่งเกิดจากฟอสฟอรัส    หรือ
แคลเซียมคารไบด ใหใชทรายทําการดับหรือเพลิงที่เกิดจากกรดกํามะถันอยางแก   ใหใช 
น้ําดับเปนตน 
 ๔.๒.๒ การดับเพลิงที่ลุกลาม ไดแก การดับเพลิงในชั้นตอ
จากที่กลาวแลวโดยที่ไมสามารถดับตนเพลิงได       วิธีการในขั้นตนนี้คงประกอบดวย
การใชเครื่องดับเพลิงขนาดใหญ ประกอบกับการทําลายสิ่งปลูกสรางอาคารใกลเคียงที่
เปนสื่อใหไฟลุกลามกวางขวางออกไป 
 ขอ ๕. ความรับผิดชอบ 
  - ผบ.หนวยทุกขนาดมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคารสถานที่         ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยนั้นๆ 
         -  ผบ.หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป     แตงตั้งนายทหารขึ้น 
๓ นาย เปนผูอํานวยการดับเพลิง มีหนาที่อํานวยการดับเพลิงซึ่งเกิดภายในหนวย ตรวจ
การปองกันอัคคีภัยภายในหนวย และเปนผูเสนอแนะการปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยแกผบ. หนวยนั้นๆ 
 ขอ ๖. เจาหนาที่ดับเพลิง 
  ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป กําหนดเจาหนาที่อ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม เชน 
 ๖.๑ เจาหนาที่ใหสัญญาณเพลิงไหม 
 ๖.๒ เจาหนาที่ติดตอผูบังคับบัญชา และหนวยดับเพลิง 
 ๖.๓ เจาหนาที่ตรวจสิ่งอุปกรณการดับเพลิง และตรวจสิ่งซึ่งจะเปน
ตนเหตุเพลิงไหม 
 ๖.๔ เจาหนาที่ดับเพลิงชั้นตน 
 ๖.๕ เจาหนาที่ขนยายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหมและควบคุมสิ่งของ 
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     ๓๗๗ 
 
 ๖.๖  เจาหนาที่กันคนพลุกพลาน และกีดขวางการดับเพลิง 
 ๖.๗ เจาหนาที่ปองกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ  เชน   การขโมย , 
การกอวินาศกรรม  ฯลฯ 
 ๖.๘ เจาหนาที่แสงสวางจัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝารักษาสิ่งของใน
เวลากลางคืนหลังจากเกิดเพลิงไหม ใหพนจากการโจรกรรมและเพื่อสะดวกแกเจาหนาที่
อ่ืนๆ ซึ่งจะตองปฏิบัติงานในเวลากลางคืนดวย 
             เจาหนาที่ตาง ๆ เหลานี้จะตองมีคําสั่งกําหนดหนาที่และการปฏิบัติไวโดย
แนนอน 
 ขอ ๗. การปองกันอัคคีภัย การปองกันอัคคีภัยเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งปองกัน 
มิใหเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคารและสถานที่ของหนวยนั้นๆ การดาํเนินการดังกลาวไดแก 
  ๗.๑ การกําจัดสาเหตุ  เชน 
 ๗.๑.๑ จัดใหมีที่สําหรับดับและทิ้งกันบุหรี่อยางเพียงพอ  และ
ต้ังอยูในลักษณะที่ปลอดภัย หรือจัดบริเวณหรือหองสูบบุหรี่ข้ึนโดยเฉพาะ 
 ๗.๑.๒ มีการสํารวจสายและอุปกรณไฟฟาภายในหนวย  หาก
อยูในลักษณะที่ไมปลอดภัย ใหเปลี่ยนแปลงแกไขเสียทันที 
 ๗.๑.๓ กําหนดบริเวณหามนําเชื้อเพลิงเขาไปใกลสถานที่      
หรืออุปกรณชนิดไวไฟโดยจัดทําปายหามไวใหเห็นโดยชัดเจน 
 ๗.๑.๔ หามนําวัตถุไวไฟเขาไปเก็บในที่ทํางานโดยไมจําเปน 
 ๗.๑.๕ตรวจตราความเรยีบรอยของสํานักงาน เชน การปดสวิทชไฟ,  
ทําการดับและทิ้งกนบุหรี ่ฯลฯ กอนเลกิงานประจําวัน 
 ๗.๑.๖ หามสูบบุหรี่ในคลังเก็บอาวุธ ,  กระสุน , วัตถุระเบิด   
และน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด 
 ๗.๑.๗ หามสบูบุหรีใ่นขณะถายน้ํามันหรอืวัตถุไวไฟเปนอันขาด 
 ๗.๑.๘ หามทิ้งกนบุหรี่ในที่ติดไฟงาย หรือใกลกับเชื้อเพลิง 
 ๗.๑.๙ หามปลอยปละละเลยในเมื่อไดจุดธูป เทียนหรือติดเตา
รีดตลอดจนการหุง 
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    ๓๗๘ 
 
 ๗.๑.๑๐ กวดขันการใชแรงไฟใหถูกตอง 
 ๗.๑.๑๑ ระมัดระวังการใชเครื่องเพิ่มไฟ 
 ๗.๑.๑๒ หามใชฟวซเสนลวดทองแดงเปนอันขาด 
 ๗.๒ การจัดสภาพตางๆ ท่ีจะใชใหเกิดอัคคีภัย เชน 
 ๗.๒.๑ จัดสถานที่ใหสะอาดเรียบรอยทั้งภายในและบริเวณรอบ  ๆอาคาร 
 ๗.๒.๒ ขจัดวัตถุที่เสียแลว   และไมตองการใชโดยนําไปเผา
ทําลายหรือนําไปทิ้ง 
 ๗.๒.๓ ปองกันอยาใหมีกองขยะ เชน ฟาง , กระดาษ,   หญา
แหง, ใบไม ฯลฯ 
 ๗.๒.๔   คลังหรือหองเก็บสิ่งของตางๆ ควรจัดวางใหเปนระเบียบ  ให
อากาศถายเทได  วัตถุไวไฟจะตองแยกเก็บตางหาก   ควรจัดใหมีปรอทวัดอุณหภูมิของหอง หรือคลัง
ตางๆ  ดวย 
 ๗.๒.๕ อาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือเก็บสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะ
ยาวติดตอกัน ควรกั้นเปนตอน ๆ  ดวยวัตถุทนไฟเปนผนังมิใหไฟลุกลามถึงกันโดยงาย 
 ๗.๒.๖วัตถบุางอยาง เชน เซลลลูอยด, น้ํามันยาง,  ผาหรือดาย
ชุบน้ํามันวัตถุเหลานี้หากเก็บรวมกันไวเปนจํานวนมากในที่อับ เมื่อไดรับความรอนมาก
ข้ึนอาจเกิดการเผาไหมข้ึนเองได 
                      ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม 
 หนวยตางๆ จะตองจัดใหมีเครื่องใหสัญญาณบอกเพลิงไหมเมื่อเกิด
เพลิงไหมข้ึน   และ ไดมีการนัดหมายเปนที่เขาใจกันโดยทั่วถึง   เครื่องใหสัญญาณนี้อาจ
เปนไซเรน, แตรเดี่ยว, ระฆัง, นกหวีด ฯลฯ แลวแตความเหมาะสม 
 ลักษณะของเครื่องใหสัญญาณ จะตอง 
 ๗.๓.๑ ไดยินทั่วถึง 
 ๗.๓.๒ เปนที่เขาใจโดยทั่วกัน 
 ๗.๓.๓ เจาหนาที่ใหสัญญาณสามารถใชไดทันทีที่เกิดเหต ุ
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            ๓๗๙ 
 
 ๗.๔๔ เครื่องมือดับเพลิง 
 เครื่องมือและเครื่องใชที่หนวยสมควรจัดหาไวโดยใชงบประมาณ
ของหนวยเองไดแก 

- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเคม ี
- ถังทราย และพลั่วตักทราย 
- ขวานขนาดใหญ 
- ถังน้ํา, แหลงเก็บน้ําที่มีน้ําขังอยูตลอดเวลา 
- บันได 
- ไฟฉาย 
- ปายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 

             นอกจากเครื่องมือดับเพลิงชั้นตนแลวมีเครื่องมือดับเพลิงขนาดใหญ
ชนิดเคลื่อนที่ไวใชดวย ตลอดจนมีหนาที่ดับเพลิงที่ไดรับการฝกเกี่ยวกับเครื่องมือนั้นอยู
ประจํา ถาหากไมสามารถจัดใหมีไดก็ตองเตรียมการติดตอกับหนวยดับเพลิงสาธารณะไว 

             ๗.๕ แผนการขนยายสิ่งของ   ทกุหนวยจะตองจัดเตรียมแผนการขน
ยายสิ่งของภายในอาคารสถานที่ของหนวยนั้นๆไวแตเนิ่น ๆ แผนการนี้ควรจะมีชองทาง
ออกทุกชอง  ที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณในการดับเพลิง   ทางออกฉุกเฉินของเจาหนาที่แตละ
สวนของอาคารสถานที่นั้น ๆ    ลําดับความสําคัญของการขนยายกอนหลัง    ตลอดจน
เจาหนาที่ในการขนยายเปนตน  แผนการขนยายนี้ควรจะติดไวแตละอาคารสถานที่ ณ ที่
ซึ่งสามารถเห็นไดโดยทั่วกัน 

              ๗.๖ แผนการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
              ทุกหนวยจะตองมีแผนปองกันอัคคีภัย       และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามความ
เหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดลอมของหนวยนั้น  ๆกอนการวางแผนปองกันอัคคีภัย ควรจะใหมีการ
สํารวจอาคารสถานที่  และสิ่งตาง ๆ   ในบริเวณที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยการสํารวจก็เพื่อหา
รายละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงใหพอเพียงตําบลสําคัญ ๆ    ที่จะตอง  
                                                 
ขอ ๗.๔ แกไขเพิม่เติมตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

WIN10
Highlight



 

           ๓๘๐ 
 
ปองกันสิ่งที่กอใหเกิดเพลิงไหม ฯลฯ เปนตน  เมื่อสํารวจแลวก็กําหนดเปนแผนปองกัน
อัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึนในแผนนี้ควรจะมีหัวขอดังนี้       การกําหนด
เจาหนาที่ตางๆ ประจําวันเพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแผน การขนยายสิ่งของตาง ๆ  การ
กําหนดสัญญาณอัคคีภัย น้ําใช   ในการดับเพลิงทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เปนตน 
 แผนการปองกันอัคคีภัย  และการปฏบิัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี้นายทหาร 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการ      เพื่อทําการดับเพลิงของหนวยเปนผูกระทําเสนอ
ตอผูบังคับหนวยเพื่อพิจารณาดําเนินการ และสมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมอยูเสมอ
และแผนนี้ควรจะไดมีการประสานการปฏิบัติกับหนวยดับเพลิงสาธารณะ      และสวน
ราชการขางเคียงอยางใกลชิดเพื่อการชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อหนวยจะทําแผนปองกัน
อัคคีภัยของหนวยแลว ใหหนวยสําเนาสงหนวยเหนือทราบดวย 
 ตัวอยาง หัวขอในการทําแผนปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบทายระเบียบนี ้
 ๗.๗๕ การฝกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ใหทุกหนวยทําการฝกเจาหนาที่ที่ไดกําหนดขึ้น     เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว โดยเฉพาะใหเพงเล็งการฝกนอกเวลาราชการและในเวลากลางคืน
เปนพิเศษโดยใหดําเนินการฝกในงวดที่  ๒  ของปงบประมาณ (หวงเดือน ก.พ. - พ .ค.) และ
สามารถใชเครื่องดับเพลิงที่หนวยมีอยูจริงไดจํานวน ๑๐ % (เศษใหปดเปน ๑ เครื่อง)    ทั้งนี้
เพื่อใหเจาหนาที่ที่กําหนดไวสามารถปฏิบัติไดอยางเปนระเบียบไมต่ืนตกใจ   และปฏิบัติการ
อยางไดผลโดยแนนอนเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 
  ๗.๘ การตรวจการปองกันอัคคีภัย 
  ๗.๘.๑  ผูบังคับหนวยชัน้ ผบ.พัน หรือเทียบเทา  จะตองทําการตรวจ
การปองกนัอัคคีภัยภายในหนวย เดือนละ  ๑   ครั้ง   สําหรับหนวยกองรอย    หรือเทียบเทา  จะตองทํา
การตรวจปองกันอัคคีภัยภายในหนวยอยางนอย   ๒   สปัดาหตอครั้ง      สําหรับหนวยต้ังแตกรมหรอื 
 
                                                 
ขอ ๗.๗ แกไขเพิ่มเติมตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

WIN10
Highlight



 

                                                       ๓๘๑ 
 
เทียบเทาขึ้นไปให  ผบ.หนวยนั้น ๆ    ทํา กา รตรวจการปองกันอัคคีภัยของหนวยตาม แตจะพิจารณา
เห็นสมควร                                                      
 ๗.๘.๒ ผูอํานวยการดับเพลิงของกองพัน หรือเทียบเทาขึน้ไป   จะตอง
ทําการตรวจการปองกันอัคคภัียภายในหนวยอยางนอยเดือนละครั้ง  พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบ
เสนอ ผบ.หนวยนั้นพรอมดวยขอคิดเห็นตางๆ   ตามตัวอยางรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึ่งแนบทาย
ระเบียบนี ้
 ขอ ๘. การปฏบิัติเมื่อเกิดอคัคีภัย 
 ๘.๑ ผูประสบเหตุคนแรกจะตองแจงใหผูอยูใกลเคียงทราบ   และใชเครื่อง
ดับเพลิงที่มีอยูทําการดับเพลิงทันทีแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูอํานวยการดับเพลิงทราบ
ทันท ี
 ๘.๒ เมื่อไมสามารถปฏบิัติตามขอ ๘.๑  ดังกลาวไดให ผบ.หนวย
หรือผูอํานวยการดับเพลิง หรือผูประสบเหตุแจงขอความชวยเหลือไปยังหนวยขางเคียง
หรือหนวยดับเพลิงที่อยูใกลเคียงทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารเทาที่มีอยูโดยดวน 
         ขอ ๙. การอํานวยการดับเพลิง 
         ๙.๑ เพลิงเกิดภายในหนวย 
        เมื่อผูอํานวยการดับเ พลิงไดประสบเหตุ  หรือไดรับแจงจากบุคคลอื่น 
ที่ประสบเหตุ ตนจะตองอํานวยการดับเพลิงโดยใชเจาหนาที่พรอมดวยเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ
ในการดับเพลิงที่มีอยู ทําการดับเพลิงตามแผนที่ไดวางไวลวงหนาทันที หากไมสามารถอํานวยการ
ดับเพลิงมิใหลุกลามตอไปได  ตนจะตองปฏิบัติตามขอ ๘  หมายเลข ๘.๒ โดยดวน 
 ๙.๒๖ เพลิงเกิดใกลเคียงกรมกองทหาร 
                            ๙.๒.๑ เพลิงเกิดในหนวยขางเคียงในบริเวณกรมกองทหาร เมื่อได 
รับการติดตอจากหนวยขางเคียงใหไปทําการชวยเหลือ ใหผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยหรือผู
บังคับหนวยจัดเจาหนาที่พรอมดวยเครื่องดับเพลิงและอุปกรณรวมทั้งยานพาหนะที่ไดจัดเตรียม
ไวลวงหนาตามแผนการปองกันอัคคีภัยไปชวยโดยดวน 
                                     ๙.๒.๒  เพลิงเกิดภายนอกหนวยกรมกองทหาร    และไดรับการขอรอง 
                                                 
ขอ ๙.๒ แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งกองทัพบกที่ ๘๔/๕๕๒๔ ลง ๒๗ เม.ย. ๐๕ 

WIN10
Highlight



 

                                                      ๓๘๒ 
 
จากเจาหนาที่ฝายปกครองใหทหารไปชวยเหลือ ใหหนวยปฏิบัติดังตอไปนี ้                                                    
           ๙.๒.๒.๑  ผูบังคับหนวยต้ังแตชัน้ ผบ.พัน ข้ึนไป  หรือผูแทน 
สงกําลังทหารไปชวยในการรักษาความสงบ จัดระเบียบ ชวยดับเพลิง   หรือยายสิ่งของ ทั้งนี้ตองมีผู
ควบคุมอํานวยการปฏิบติัโดยแนชัด หามมิใหนายสิบพลทหารไปปฏิบัติการโดยลําพัง 
        ๙.๒.๒.๒ การจัดกําลังทหารไปชวยเหลือ      ในการ
ดับเพลิงนอกบริเวณกรมกองทหารนั้นหนวยตองกําหนดลงไวในแผนการปองกันอัคคีภัย
ของหนวยดวยทั้งนี้เพื่อใหการอํานวยการชวยเหลอืเปนไปดวยความรวดเร็วไมสับสน 
                                   ๙.๒.๒.๓  นายสิบพลทหารกองประจําการ  ที่ออกไป
นอกบริเวณกรมกองทหาร  เมื่อทราบวาเกิดเพลิงไหมในบริเวณใกลเคียงกรมกองทหาร
ใหรีบกลับหนวยตนสังกัดโดยเร็วที่สุด 
 ขอ ๑๐. การรายงานเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  เมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึนในหนวยของตน     ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ทันทีการรายงานใหกระทําเปน ๒ ข้ันคือ 
    ๑๐.๑ รายงานดวนที่สุด   เพื่อแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ
ถึงอัคคีภัยที่เกิดขึ้น   และผลเสียหายโดยประมาณ ทั้งนี้ใหรายงานโดยวิธีการสื่อสารที่เร็ว
ที่สุด 
 การรายงานที่ดวนที่สุด ใหใชขอความตอไปนี้ 
                            (๑) หนวยที่เกิดเพลิงไหม 
       (๒) วัน, เวลา ที่เกิดเพลิงไหม 
       (๓) จํานวนความสูญเสียและบาดเจ็บ 
       (๔) คาดคะเนความเสียหายเปนจํานวนเงิน 
       (๕) สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม 
 ๑๐.๒ รายงานเปนลายลักษณอักษรหนวยจะตองทํารายงานเปนลาย
ลักษณอักษรแสดงรายละเอียดของอัคคีภัยครั้งนั้น โดยแจงระยะเวลาในการไหมบาดเจ็บ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และประมาณความเสียหายเปนจํานวนเงิน ฯลฯ  เทาที่สามารถจะ
ทําได ทั้งนี้ใหเสนอภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากเกิดเพลิงไหม 



 

                                      ๓๘๓ 
 
         ขอ ๑๑. การสอบสวน เมือ่เกิดอัคคีภัยข้ึนภายในอาคารสถานที่ของหนวย                     
ผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเทาขึ้นไป แตงตั้งกรรมการสอบสวนทางธุรการ และ
กรรมการสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค ซึ่งอาจไดดําเนินการไปพรอมๆ กันก็ได   เวนแต
หนวยเหนือจะไดแตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบสวนเสียเอง 
    ๑๑.๑ การสอบสวนทางธุรการ 
          ๑๑.๑.๑ จะตองมีการสอบสวนทางธุรการโดยดวนทุกครั้ง 
ที่เกิดอัคคีภัยข้ึน   การสอบสวนจะตองแจงดวยวาอัคคีภัยนั้นเกิดจากความสะเพราละทิ้ง
หนาที่ การฝาฝนคําสั่งหรือระเบียบการปองกันอัคคีภัยของหนวย 
          ๑๑.๑.๒ เมื่อเห็นสมควรใหผูบังคับบัญชา ดําเนินการทาง
วินัยตอบุคคลที่ทําใหเกิดเพลิงไหม การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทางวินัยนั้น จะตอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ 
   ๑๑.๒ การสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิค 
                    ดําเนินการสอบสวนตามหัวขอตอไปนี้ 
                               ๑๑.๒.๑ สาเหตุในการเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นดวยเหตุที่นาสงสัย
หรือผิดปกติวิสัย ถาบอกสาเหตุที่แนนอนไมไดก็ใหบอกสาเหตุที่นาจะเกิดขึ้น 
          ๑๑.๒.๒ มูลเหตุสําคัญ   หรือมูลเหตุประกอบทั้งหลาย อัน
เกี่ยวกับการออกแบบกอวัสดุกอสราง  วิธีดําเนินการตางๆ หรือการปฏิบัติบํารุงในการที่
ทําใหเพลิงไหมลุกลามจากตนเพลิง 
          ๑๑.๒.๓ การแกไขและการปรับปรุงที่ตองการ เพื่อปองกัน 
มิใหเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึนอีก 
          ๑๑.๒.๔ ผลเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ อันเกิดจาก
เพลิงไหมนี้ 
          ๑๑.๒.๕ จํานวนผูบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิต 
          ๑๑.๒.๖ แจงขอเท็จจริงทั้งหลายเพื่อที่จะเปนการชวยเหลือ
ในการตีความสาเหตุที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อจะไดวิเคราะหรายงานความสูญเสีย
อันเนื่องจากเพลิงไหมนั้นไดถูกตอง 



 

                                       ๓๘๔ 
 
        ๑๑.๒.๗ กรรมการสอบสวนเพิ่มเติมทางเทคนิคไมตองเสนอ
รายงานในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ 
                                       ก. การปฏิบัติทางวินัย 
                                       ข. ความรับผิดชอบ   ในการทดแทนความเสียหาย 
ของทรัพยสิน 
                       ค. การเรียกรองคาชดเชย ความเสียหายที่เปน
ทรัพยสินของราษฎร ที่เสียหายจากเพลิงไหมครั้งนี ้
         ขอ ๑๒. ใหทุกหนวยทําแผนและวางระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยกําหนดขอปลีกยอยใหเหมาะสมกับอาคาร  สถานที่  ตลอดจน
สิ่งแวดลอมของหนวยนั้น  ๆ    เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ได และใหกรมขาวทหารบกมี
อํานาจในการตรวจตราการปฏิบัติของหนวยในกองทัพบก    ตลอดจนใหคําแนะนําแก
หนวยตามระเบียบนี้ได                                                   

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 

                                                                                    รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 
            (ลงชื่อ) พล.อ. ส. สุทธิสารรณกร 
                                                 รรก. รอง ผบ.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๕ 
 

ผนวก ก. 
การวางแผนปองกันและการปฏิบัติเมือ่เกิดอัคคีภัย 
(ไมใชแบบตายตัว แตเปนแนวทางอันหนึ่งเทานั้น) 

กอนการวางแผน 
         ๑. สํารวจอาคารสถานที่และสิ่งตางๆ ในบริเวณที่รับผิดชอบของหนวย 
          การสํารวจนี้กระทําเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับ 
             ๑.๑ ปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดเครื่องดับเพลิงใหพอเพียง 
             ๑.๒ ชองทางเขาออกที่ใชอยูตามปกติ     และในยามฉุกเฉินเพื่อติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงประเภทเคม ี
             ๑.๓ ตําบลสําคัญๆ ที่จะตองปองกัน 
             ๑.๔ตําบลที่เหมาะสมสําหรับตั้งสถานีดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงอื่นๆ 
             ๑.๕ แหลงน้ํา ทอน้ํา ที่จะใชได 
             ๑.๖  สิ่งซึ่งกอใหเกิดเพลิงไหม 
             ๑.๗ บริเวณที่มีสภาพเกื้อกูลแกการเผาไหมลุกลาม 
             ๑.๘ วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด 
             ๑.๙  เสนทางที่รถดับเพลิงสามารถจะใชได 
             ๑.๑๐ จุดที่ควรติดปายตางๆ (เชน ทางออกฉุกเฉิน, น้ําสําหรับดับเพลิง, 
ทรายสําหรับดับเพลิง, หามสูบบุหรี่, หามนําเชื้อเพลิงเขาไปใกล เปนตน) 
การวางแผน 
         แผนการปองกันและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย     ควรจะมีขอความดังตอไปนี้เปน
อยางนอย 
          ๑) การกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ตางๆ ประจําวัน 
          ๒) แผนการขนยายสิ่งของตางๆ 
       ๒.๑ จะลําดับการขนยายอยางใด มีหมายเลขบอกหรือไม 
       ๒.๒ เจาหนาที่ในการขนยายจะใชกําลังจากที่ใด เทาใด 
       ๒.๓ เสนทางขนยาย และจุดหมายปลายทาง 



 

                                           ๓๘๖ 
 

ผนวก ข. 
รายงานการตรวจสอบของผูอํานวยการดับเพลิง 
(เปนแนวทางอันหนึ่งเทานั้น มิใชแบบตายตัว) 

หนวยรับตรวจ...................................เวลา, วัน, เดือน, ป ที่ทําการตรวจ........................... 
หนวยจัดสงผูตรวจ....................................นาม, ผบ.หนวยรับการตรวจ............................ 
ก. รายงานการตรวจในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมเพลิงไหม 
 ๑. ชนิด และ สภาพ, เครื่องมือ เครื่องใชในการดับเพลิงประจําหนวยมีอะไรบาง 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 ๒. หนวยมีแผนการปองกันและควบคุมอัคคีภัยหรือเปลา...................................... 
 ๓. แผนการปองกันอัคคีภัยไดติดประกาศไวตาม 
  ก. กระดานประกาศแจงความ.................................................................... 
  ข. โรงครัว                             .................................................................... 
  ค. บริเวณที่พักอาศัย              ..................................................................... 
 ๔. ทหารทุกคนที่อยูบริเวณที่ต้ังของหนวยของตนไดรูจัก หรือไดรับการอบรมใน
เรื่องแผนการปองกันอัคคีภัยของหนวยตนหรือเปลา ใครเปนผูใหสัญญาณเมื่อเกิดเพลิง
ไหม.................................................................................................................................... 
 ๕. มีเครื่องใชสัญญาณและไดกําหนดสัญญาณเหมาะสมหรือไม 
 ........................................................................................................................................... 
 ๖.ไดทําการฝกการดับเพลิงบางหรือเปลา กอนหนานี้กี่ครั้ง ................................... 
 ๗. วัน, เวลา ฝกครั้งสุดทายเมื่อใด ......................................................................... 
 ๘. ประตูทางออกนั้นปกติไมไดใสกลอนหรือปกติมีสิ่งกีดขวางหรือไม ............... 
............................................................................................................................................ 
 ๙. อาคารและบริเวณที่พักไดมีเจาหนาที่ตางๆ คอยดูแลรักษาและคอยกําจัดขยะ
หรือวัสดุที่ไหมไฟไดงายหรือไม ....................................................................................... 



 

                                       ๓๘๗ 
 
 ๑๐. ไฟที่สุมทิ้งไวเฉย ๆ ในที่เปดเผยไดจัดคนเฝาดูหรือไม ................................... 
 ๑๑. ไดเขียนคําวา “หามสูบบุหรี่”  ไวในพื้นที่ที่กําหนดหามไวเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษหรือไม .......................................................................................................... 
 ๑๒. ในบริเวณที่พักอาศัยไดเขียนคําวา “หามสูบบุหรี่บนเตียง”  หรือไม ............ 
 ๑๓. คลังเก็บอุปกรณที่เปนเชื้อเพลิงเกี่ยวกับการทาสีนั้นไดแยกอยูโดดเดี่ยวหรือ
เก็บอยูในหองที่มีการระบายอากาศในหองที่ไมติดไฟงายหรือไม ..................................... 
        ๑๔. เชื้อเพลิงตางๆไดเก็บใหอยูหางจากอาคารที่พักอาศัยอยางนอย ๓ เมตร 
หรือไม.......................................................................................................................... 
 ๑๕. คลังเก็บของที่ต้ังไวในที่โลงแจง  ไดจัดทําเครื่องปองกัน เพลิงลุกลาม 
ไดเหมาะสมเพียงพอหรือไม ...........................................................................................  
        ๑๖. สิ่งของตาง ๆ นั้นไดต้ังไวเปนระเบียบเรียบรอยหรือไม 
ข. รายการตรวจสอบเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมเพลิงไหมของหนวยโรงครัว 
 ๑) เตาหุงตมสนามอยูหางจากอาคารหรือฝาผนังเตนทอยางนอย ๔๕ ม.หรอืเปลา 
 ๒) เครื่องมือในการประกอบนั้นมีคนประจําอยูตลอดเวลาขณะที่จุดเตาหรือเปลา 
 ๓) เจาหนาที่  คนภายนอกถาใชใหทําการจุดเตาหุงตมสนามหรือดําเนินการเกี่ยว 
กับการเครื่องมือในการประกอบอาหารนั้น          มเีจาหนาที่ของเราไดควบคุมตรวจตรา 
โดยใกลชิดหรือเปลา 
ค. ท่ีต้ังตางๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟา 
 ๑) การติดตั้งตาง  ๆ   เกี่ยวกับการไฟฟานั้นถูกตองเหมาะสม  และเปนอันตราย
หรือไม 
 ๒) อาคารที่มีสายไฟเดิมนั้นมีกลักฟวสติดไปไดหรือเปลา 
 ๓) กลักฟวสตางๆ มีการตีตราและแผนบันทึกการตรวจหรือเปลา 
 ๔) ดวงโคมที่หอยลงมา  และ สายที่หอยตามโคมจะตองติดตั้งใหเหมาะสม 
(ไมควรหอยลงมาเกิน ๓ เมตร) และใชไฟใหเกินกําลังหรือไม 
 ๕) พ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียงของเครื่องกําเนิดไฟฟานั้น   ปราศจากไอละอองของ 
วัตถุระเบิดที่อาจเกิดไดหรือเปลา 



 

                                        ๓๘๘ 
 
 ๖) ทางสายน้ํามันและถังน้ํามันรั่วหรือเปลา 
 ๗) น้ํามันชนิดตางๆ  ทีใ่ชในการเดินเครื่องไฟฟานั้นมีสิ่งปกคลมุปองกนัหรือเปลา 
ง.  เครื่องดับเพลิง 
 ๑) เครื่องดับเพลิงนั้นพรอมที่จะใชไดและเปนเครื่องที่ใชงานไดดีหรือไม 
 ๒) มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ถูกตองเหมาะสมติดไวตามที่ตางๆ หรือไม 
 ๓) เครื่องดับเพลิงแขวนไวในระดับสายตาหรือเปลา 
 ๔) มีกระปองดับเพลิงประจําถังน้ําและพลั่วประจําถังทรายหรือไม 
 ๕) ถังน้ําบรรจุน้ําและถังทรายมีฝาปดหรือเปลา 
 ๖) เครื่องดับเพลิงทุกชนิดไดเขียนอักษรบอกไวและไดรับการตรวจเสมอหรือไม 
 ๗)ในบริเวณพื้นที่ต้ังเตนทมีถังน้ําบรรจุและถังทรายเตรียมไวเพียงพอหรือไม 
จ. แหลงรวมรถ 
 ๑)  มีถังโลหะสําหรับทิ้ง และเขียนตัวอักษรบอกไววาเปนที่ทิ้งผาเปอนน้ํามัน 
เถาถาน ฯลฯ  หรือเปลา 
 ๒) ตําบลที่ทําการเชื่อม, การบัดกรีและการตัดเหล็กนั้นมีสิ่งปองกันและมีระยะ 
หางจากวัตถุที่เปนเชื้อเพลิงเพียงพอหรือไม 
 ๓) มีแผนการในการอพยพรถในกรณีเกิดเพลิงไหมข้ึนหรือเปลา 
 ๔) ในการทําความสะอาดไดใชน้ํายาโดยเฉพาะในการทําความสะอาดหรือเปลา 
 ๕) พลขับไดรับการสอนอบรมในเรื่องแผนการอพยพหรือเปลา 
 ๖) ทอออกซิเยนและทออาซิติลินวางเก็บแยกกันไวหรือเปลา 
 ๗) มีหลังคากันแดดปองกันมิใหทอที่มีแกสอัดลมไวถูกแดดโดยตรงหรือเปลา 
 ๘) น้ํามันตาง ๆ    ที่ไมใชแลวไดมีการขจัดใหพนไปโดยปลอดภัยและเหมาะสม 
หรือเปลา 
 ๙) มีปายขอความ “หามสูบบุหรี”่ ติดไวและมองเห็นไดถนัดหรือเปลา 
 ๑๐) ทั่วบริเวณแหลงรวมรถมีเครื่องปองกันอัคคีภัยไวเพียงพอหรือเปลา 
ฉ. พื้นที่เก็บน้ํามันประเภทตาง ๆ 
 ๑) ถังน้ํามันเบนซินและถังน้ํามันดีเซลเก็บแยกไวตางหากจากกันหรือเปลา 
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                                          ๓๘๙ 
 
 ๒) ถังน้ํามันทั้งหมด  (ทั้งที่ไมมีน้ํามันและที่มีน้ํามันเต็ม)   ไดวางกองไวพรอม 
กับฝาหรือจุกอุดไวหรือเปลา 
 ๓) กองถังน้ํามันไดกองตามคําแนะนําเหลานี้หรือเปลา 
  ก. วางนอนเคียงกัน 
  ข. ในที่ซึ่งเก็บน้ํามันเปนสองแถวตั้งกองสูงไมเกิน  ๓  ชั้น       กองหนึ่งๆ 
จะตองมีถังน้ํามันไมเกิน ๓๐๐ ถัง และไดหันเอาจุกออกหรือไม 
 ๔) ถังน้ํามันที่รั่วไดนําออกจากกองหรือไม 
 ๕) ไดใชทรายกลบน้ํามันรั่วออกไปเพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือเปลา 
 ๖) ในบริเวณเหลานั้นมีเครื่องปองกันไฟเพียงพอหรือไม 
 ๗) บรรดาแทนที่วางเก็บน้ํามันนั้นมีการตอลงดินเพื่อปองกันไฟฟาสถิตหรือเปลา 
 ๘) คลังน้ํามันนั้นไดแยกออกตางหากจากอาคาร และ      เขียนหนังสือหมายบอก 
ไวหรือเปลา 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




