
(สาํเนา  สบ.ทบ.  รับที่  ๒๐๕๖๐  ลง  ๒๐ ต.ค.๒๙) บธน. 

บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  กพ.ทบ.   (กองการปกครอง   โทร.๒๒๒๗๒๐๐) 

ต่อท่ี กห ๐๔๐๑/๒๒๐๗๖   วนัท่ี   ๑๓ ต.ค.๒๙ 

เร่ือง ขอให้หน่วยปฏบิตัติามระเบยีบ  ทบ. 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถงึ ระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภีัย และการปฏบิตัเิมื่อเกดิอคัคภีัย พ.ศ.๒๕๐๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสอื จบ. ที่ กห ๐๔๒๓.๓/๒๑๓๐  ลง  ๓ ต.ค.๒๙ 

  ๒. บญัชีรายชื่อหน่วยที่ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส ์

 ๑. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จบ. รายงานว่า มหีน่วยทหารบางหน่วยใน ทบ. เท่าที่ตรวจพบ ตาม

บญัชีรายชื่อหน่วย สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ปฏบิตัไิม่ถูกต้องตามระเบยีบ ทบ. ที่อ้างถงึ กล่าวคอืได้ใช้ลวดทองแดงต่อ

ไฟฟ้า แทนฟิวส ์ทั้งๆ ที่ ทบ. ได้ออกระเบยีบห้ามไว้แล้ว 

  ๑.๑ ระเบยีบ ทบ.ตามอ้างถงึ ข้อ ๗.๑.๑๒ กาํหนดว่า “ห้ามใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสเ์ป็น

อนัขาด” 

  ๑.๒ ระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและประปาที่เบกิจ่ายจากงบประมาณของงบงานบริหาร

ทั่วไปของหน่วย พ.ศ.๒๕๒๗ ข้อ ๘.๒ ห้ามใช้ลวดชนิดอื่นใด นอกจากลวดชนวนขนาดไม่เกนิของเดมิเปล่ียน

แทนลวดชนวนที่ขาด (ฟิวสข์าด) และถ้าใส่ลวดชนวนใหม่แล้วยังขาดอกี หรือเกดิสายไหม้ขึ้น ต้องปลดสวิทซ์

ใหญ่ทนัท ี แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธโยธาทหารบก หรือเจ้าหน้าที่ยุทธโยธาหรือช่างไฟฟ้าประจาํหน่วย

ไปจัดการแก้ไขให้โดยเรว็ 

  ๑.๓ อาคารหน่วยทหารที่สร้างขึ้นคร้ังแรก จะมไีฟฟ้า เฉพาะให้แสงสว่างเท่านั้น ไม่ได้เผื่อ

กระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้กบัสิง่อปุกรณอ์าํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เยน็ หม้อนํา้เยน็ โทรทศัน ์เตารีด บางหน่วย

ใช้เคร่ืองปรับอากาศ ไม่ได้ปรับปรงุสายไฟฟ้าหรือเคร่ืองควบคุมกระแสไฟฟ้า ให้สมัพันธก์นั ฟิวสก์จ็ะขาดบ่อย 

ตามระเบยีบแล้วจะต้องใช้ช่างไฟฟ้ามาทาํการต่อฟิวสใ์ห้บางที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยใช้ลวดทองแดงต่อเอง 

  ๑.๔ ผู้บงัคบัหน่วยที่รับผดิชอบอาคาร ไม่กวดขนัให้เจ้าหน้าที่ปฏบิตัติามระเบยีบ เมื่อพบ

ผู้ฝ่าฝืนมกีารใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสแ์ล้ว ไม่ลงโทษหรือไม่ได้อบรมช้ีแจงผลเสยีหายหรืออนัตรายที่จะ

เกดิขึ้น 

  ๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบเกี่ยวกบัการป้องกนัอคัคภีัย และการปฏบิตัเิมื่อเกดิอคัคภีัย คอื 

ผู้อาํนวยการดบัเพลิงของหน่วย ตามระเบยีบ ทบ. หน่วยระดบักองพัน จะต้องทาํการตรวจการป้องกนัอคัคภีัย

ภายในหน่วยเดอืนละ ๑ คร้ัง ระดบักองร้อย ๒ สปัดาห์ต่อคร้ัง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏบิตั ิ

  ๑.๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วย ไม่มฟิีวสอ์าหล่ัยเตรียมไว้ เมื่อเกดิฟิวสข์าดจะได้ใส่ทดแทนได้ทนัที

บางคร้ังหาไม่ได้ และเกดิความมกัง่ายของเจ้าหน้าที่เอง จะใช้ลวดทองแดงเส้นลวดธรรมดา, เขม็กลัด อย่างใด

อย่างหนึ่งแทนฟิวส ์

 ๒. เพ่ือป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายจากสาเหตทุี่ไฟฟ้าลัดวงจร หรือมกีาํลังไฟฟ้าสงูเกนิ

กาํหนด ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้เกดิเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนทหารขึ้นได้ ในกรณทีี่ใช้ลวดทองแดงแทนฟิวสน์ั้น จบ. 

เสนอแนะดงันี้  

  ๒.๑ สมควรให้หน่วยทหารทุกระดบัหน่วย ออกคาํสั่งเป็น รปจ. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

โดยตรงดาํเนินการต่อฟิวสไ์ฟฟ้าปฏบิตัติามระเบยีบ ทบ.โดยเคร่งครัด 

  ๒.๒ ผู้อาํนวยการดบัเพลิงของหน่วยจะต้องตรวจการป้องกนัอคัคภีัย ของหน่วยตามความ

รับผดิชอบของตนตามระเบยีบที่กาํหนดไว้โดยเคร่งครัด 



  ๒.๓ ผู้บงัคบัหน่วย ระดบักองพัน กองร้อย จะต้องรับผดิชอบการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที่ให้

เป็นไปตามระเบยีบเมื่อมกีารฝ่าฝืนระเบยีบ ทบ. ว่ามกีารใช้ลวดทองแดงแทนฟิวสจ์ะต้องดาํเนินการพิจารณาลง

ทณัฑต์ามอาํนาจหน้าที่ของตน 

  ๒.๔ เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าของหน่วยต้องตรวจ และดาํเนนิการปรับปรงุแก้ไขการต่อไฟฟ้าและ

การใช้กระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบยีบ ถ้าพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามระเบยีบต้องให้ข้อเสนอแนะและแจ้งให้ ผู้

บงัคบัหน่วยรับผดิชอบอาคารนั้นทราบ เพ่ือแก้ไขโดยเรว็ 

  ๒.๕ หน่วยต่างๆ ในระดับกองพัน กองร้อย จะต้องมีการพิจารณาควบคุมกาํหนดการใช้สิ่ง

อุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ให้เกินจํานวนกระแสไฟฟ้าที่กาํหนดให้หรือไม่ถ้าเกินจะต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าดาํเนินการแก้ไขให้มคีวามสมัพันธก์บักระแสไฟฟ้าที่ใช้ 

  ๒.๖ การใช้กระแสไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์อื่นๆ ไม่ควรต่อจากอาคารเรือนโรงทหาร 

 ๓. กพ.ทบ.พิจารณาเหน็ว่าเนื่องจากมหีน่วยหลายหน่วยใน ทบ.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ไม่ปฏบิตัิ

ตามระเบยีบ ทบ. ที่อ้างถงึ ข้อ ๗.๑.๑๒ เหตทุี่หน่วยดงักล่าว ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ ทบ.เพราะผู้บงัคบัหน่วย

ปล่อยปละละเลย ไม่เข้มงวดกวดขนัเจ้าหน้าที่ผู้ที่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง ปฏบิตัเิสยีให้ถูกต้อง หากเกดิอคัคภีัยขึ้น จะ

ทาํให้เกดิความเสยีหายร้ายแรงได้ จึงเหน็สมควรให้ผู้บงัคบัหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ได้เข้มงวดกวดขนัเจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้อง สนใจเอาใจใส่และปฏบิตัติามข้อแนะนาํของ จบ. ในข้อ ๒ โดยเคร่งครัด หากคร้ังต่อไป จบ. ตรวจ

พบว่ามหีน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสอ์กี เหน็ควรพิจารณาลงทณัฑผู้์บงัคบัหน่วยนั้นๆ ตามความ

เหมาะสมต่อไป 

 ๔. ข้อเสนอ เหน็ควรดาํเนนิการดงันี้  

  ๔.๑ ให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปฏบิตัติามข้อแนะนาํของ จบ. ในข้อ ๒ และปฏบิตัติามระเบยีบ 

ทบ. ตามอ้างถงึโดยเคร่งครัด 

  ๔.๒ หาก จบ. รายงานว่ามหีน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสอ์กีให้พิจารณาลงทณัฑผู้์

บงัคบัหน่วยนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

  ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สาํเนาให้ นขต.ทบ. ทราบและปฏบิตั ิ

 จึงเรียนมาเพ่ือกรณุาพิจารณา หากชอบด้วยดาํริ กรณุาอนุมตัติามเสนอในข้อ ๔ เพ่ือดาํเนนิการ

ต่อไป ทั้งนี้ควรอนุมตัอิยู่ในอาํนาจของ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตามคาํสั่ง ทบ. ที่ ๙๐๑/๒๙  ลง ๒๙ ก.ย.๒๙ 

 

(ลงช่ือ) พ.อ.ชัยวุฒิ  ศรีมาศ 

               (ชัยวุฒิ  ศรีมาศ) 

                 จก.กพ.ทบ. 

เรียน  ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

 เหน็สมควรอนุมตัติามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

    (ลงชื่อ) พล.ท.  สนั่น   เศวตเศรนี 

             ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. 

อนุมตัติามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

 รับคาํสั่ง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ) พล.ท.พิจิตร  กุลละวณชิย์ 

  ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

  ๑๕ ต.ค.๒๙ 

 


