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

บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  กพ.ทบ.   (กองการปกครอง   โทร.๒๒๒๗๒๐๐) 

ต่อที กห ๐๔๐๑/๒๒๐๗๖   วนัที   ๑๓ ต.ค.๒๙ 

เรือง ขอให้หน่วยปฏบิัติตามระเบียบ  ทบ. 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถงึ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกนัอคัคีภัย และการปฏบิัติเมอืเกดิอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 

สงิทสี่งมาด้วย ๑. หนังสอื จบ. ท ีกห ๐๔๒๓.๓/๒๑๓๐  ลง  ๓ ต.ค.๒๙ 

  ๒. บัญชีรายชือหน่วยทใีช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส ์

 ๑. ตามสงิทสี่งมาด้วย ๑ จบ. รายงานว่า มหีน่วยทหารบางหน่วยใน ทบ. เทา่ทตีรวจพบ ตาม

บัญชีรายชือหน่วย สงิทสี่งมาด้วย ๒ ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทบ. ทอ้ีางถึง กล่าวคือได้ใช้ลวดทองแดงต่อ

ไฟฟ้า แทนฟิวส ์ทงัๆ ท ีทบ. ได้ออกระเบียบห้ามไว้แล้ว 

  ๑.๑ ระเบียบ ทบ.ตามอ้างถงึ ข้อ ๗.๑.๑๒ กาํหนดว่า “ห้ามใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสเ์ป็น

อนัขาด” 

  ๑.๒ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและประปาทเีบิกจ่ายจากงบประมาณของงบงานบริหาร

ทวัไปของหน่วย พ.ศ.๒๕๒๗ ข้อ ๘.๒ ห้ามใช้ลวดชนิดอนืใด นอกจากลวดชนวนขนาดไม่เกนิของเดิมเปลียน

แทนลวดชนวนทขีาด (ฟิวสข์าด) และถ้าใส่ลวดชนวนใหม่แล้วยังขาดอกี หรือเกดิสายไหม้ขนึ ต้องปลดสวิทซ์

ใหญ่ทนัท ี แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าทขีองกรมยุทธโยธาทหารบก หรือเจ้าหน้าทยุีทธโยธาหรือช่างไฟฟ้าประจาํหน่วย

ไปจัดการแก้ไขให้โดยเรว็ 

  ๑.๓ อาคารหน่วยทหารทสีร้างขนึครังแรก จะมไีฟฟ้า เฉพาะให้แสงสว่างเทา่นัน ไม่ได้เผือ

กระแสไฟฟ้าเพือใช้กบัสงิอปุกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้ เยน็ หม้อนาํเยน็ โทรทศัน์ เตารีด บางหน่วย

ใช้เครืองปรับอากาศ ไม่ได้ปรับปรงุสายไฟฟ้าหรือเครืองควบคุมกระแสไฟฟ้า ให้สมัพันธ์กนั ฟิวสก์จ็ะขาดบ่อย 

ตามระเบียบแล้วจะต้องใช้ช่างไฟฟ้ามาทาํการต่อฟิวสใ์ห้บางทเีจ้าหน้าทขีองหน่วยใช้ลวดทองแดงต่อเอง 

  ๑.๔ ผู้บังคับหน่วยทรัีบผิดชอบอาคาร ไม่กวดขนัให้เจ้าหน้าทปีฏบิัติตามระเบียบ เมอืพบ

ผู้ ฝ่าฝืนมกีารใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสแ์ล้ว ไม่ลงโทษหรือไม่ได้อบรมชีแจงผลเสยีหายหรืออนัตรายทจีะ

เกดิขนึ 

  ๑.๕ เจ้าหน้าทผีู้ รับผิดชอบเกียวกบัการป้องกนัอคัคีภัย และการปฏบิัติเมอืเกดิอคัคีภัย คือ 

ผู้อาํนวยการดับเพลิงของหน่วย ตามระเบียบ ทบ. หน่วยระดับกองพัน จะต้องทาํการตรวจการป้องกนัอคัคีภัย

ภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครัง ระดับกองร้อย ๒ สปัดาห์ต่อครัง เจ้าหน้าทไีม่ได้ปฏบิัติ 

  ๑.๖ เจ้าหน้าทขีองหน่วย ไม่มฟิีวสอ์าหลัยเตรียมไว้ เมือเกดิฟิวส์ขาดจะได้ใส่ทดแทนได้ทนัที

บางครังหาไม่ได้ และเกดิความมักง่ายของเจ้าหน้าทเีอง จะใช้ลวดทองแดงเส้นลวดธรรมดา, เขม็กลัด อย่างใด

อย่างหนึงแทนฟิวส ์

 ๒. เพือป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายจากสาเหตุทไีฟฟ้าลัดวงจร หรือมกีาํลังไฟฟ้าสูงเกนิ

กาํหนด ซึงอาจเป็นเหตุให้เกดิเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนทหารขนึได้ ในกรณีทใีช้ลวดทองแดงแทนฟิวสน์ัน จบ. 

เสนอแนะดังนี 

  ๒.๑ สมควรให้หน่วยทหารทุกระดับหน่วย ออกคําสงัเป็น รปจ. ให้เจ้าหน้าทผีู้ รับผิดชอบ

โดยตรงดําเนินการต่อฟิวสไ์ฟฟ้าปฏบิัติตามระเบียบ ทบ.โดยเคร่งครัด 

  ๒.๒ ผู้อาํนวยการดับเพลิงของหน่วยจะต้องตรวจการป้องกนัอคัคีภัย ของหน่วยตามความ

รับผิดชอบของตนตามระเบียบทกีาํหนดไว้โดยเคร่งครัด 



  ๒.๓ ผู้บังคับหน่วย ระดับกองพัน กองร้อย จะต้องรับผิดชอบการปฏบิัติของเจ้าหน้าทใีห้

เป็นไปตามระเบียบเมอืมีการฝ่าฝืนระเบียบ ทบ. ว่ามกีารใช้ลวดทองแดงแทนฟิวสจ์ะต้องดาํเนินการพิจารณาลง

ทณัฑ์ตามอาํนาจหน้าทขีองตน 

  ๒.๔ เจ้าหน้าทช่ีางไฟฟ้าของหน่วยต้องตรวจ และดาํเนินการปรับปรงุแก้ไขการต่อไฟฟ้าและ

การใช้กระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ ถ้าพบผู้ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบต้องให้ข้อเสนอแนะและแจ้งให้ ผู้

บังคับหน่วยรับผิดชอบอาคารนันทราบ เพือแก้ไขโดยเรว็ 

  ๒.๕ หน่วยต่างๆ ในระดับกองพัน กองร้อย จะต้องมีการพิจารณาควบคุมกาํหนดการใช้สิง

อุปกรณ์เครืองไฟฟ้าต่างๆ ทีมีอยู่ไม่ให้เกินจํานวนกระแสไฟฟ้าทีกําหนดให้หรือไม่ถ้าเกินจะต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าทช่ีางไฟฟ้าดาํเนินการแก้ไขให้มคีวามสัมพันธก์บักระแสไฟฟ้าทใีช้ 

  ๒.๖ การใช้กระแสไฟฟ้า เพือประโยชน์อนืๆ ไม่ควรต่อจากอาคารเรือนโรงทหาร 

 ๓. กพ.ทบ.พิจารณาเหน็ว่าเนืองจากมีหน่วยหลายหน่วยใน ทบ.ตามสงิทสี่งมาด้วย ๒  ไม่ปฏบิัติ

ตามระเบียบ ทบ. ทอ้ีางถงึ ข้อ ๗.๑.๑๒ เหตุทหีน่วยดังกล่าว ไม่ปฏบิัติตามระเบียบ ทบ.เพราะผู้บังคับหน่วย

ปล่อยปละละเลย ไม่เข้มงวดกวดขนัเจ้าหน้าทผีู้ทมีีหน้าทเีกยีวข้อง ปฏบิัติเสยีให้ถูกต้อง หากเกดิอคัคีภัยขนึ จะ

ทาํให้เกดิความเสียหายร้ายแรงได้ จึงเหน็สมควรให้ผู้บังคับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ได้เข้มงวดกวดขนัเจ้าหน้าที

เกยีวข้อง สนใจเอาใจใส่และปฏบิัติตามข้อแนะนาํของ จบ. ในข้อ ๒ โดยเคร่งครัด หากครังต่อไป จบ. ตรวจ

พบว่ามหีน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสอ์กี เหน็ควรพิจารณาลงทณัฑ์ผู้บังคับหน่วยนันๆ ตามความ

เหมาะสมต่อไป 

 ๔. ข้อเสนอ เหน็ควรดําเนินการดังนี 

  ๔.๑ ให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปฏบิัติตามข้อแนะนาํของ จบ. ในข้อ ๒ และปฏบิัติตามระเบียบ 

ทบ. ตามอ้างถงึโดยเคร่งครัด 

  ๔.๒ หาก จบ. รายงานว่ามีหน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวสอ์กีให้พิจารณาลงทณัฑ์ผู้

บังคับหน่วยนันๆ ตามความเหมาะสม 

  ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สาํเนาให้ นขต.ทบ. ทราบและปฏบิัติ 

 จึงเรียนมาเพือกรณุาพิจารณา หากชอบด้วยดาํริ กรณุาอนุมตัิตามเสนอในข้อ ๔ เพือดําเนินการ

ต่อไป ทงันีควรอนุมตัิอยู่ในอาํนาจของ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตามคาํสงั ทบ. ท ี๙๐๑/๒๙  ลง ๒๙ ก.ย.๒๙ 

 

(ลงชือ) พ.อ.ชัยวุฒิ  ศรีมาศ 

               (ชัยวุฒิ  ศรีมาศ) 

                 จก.กพ.ทบ. 

เรียน  ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

 เหน็สมควรอนุมตัิตามท ีกพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

    (ลงชือ) พล.ท.  สนัน   เศวตเศรน ี

             ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. 

อนุมตัิตามท ีกพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

 รับคาํสงั ผบ.ทบ. 

(ลงชือ) พล.ท.พิจิตร  กุลละวณิชย์ 

  ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

  ๑๕ ต.ค.๒๙ 

 


