การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ใน
สานักงานพระธรรมนูญทหาร

เพื่อดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level : FL)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓

สารบัญ
ลาดับ รายละเอียด หน้า
๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ๑
๒ ขอบเขต ๑
๓ คาจากัดความ ๒ - ๓
๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓ - ๔
๕ กระบวนการ ( Work flow) ๕ - ๖
๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๗ - ๘
๗ มาตรฐานงาน ๘ - ๑๓
๘ ระบบติดตามประเมินผล ๑๔
๙ แบบฟอร์มที่ใช้ ๑๕
๑๐ แบบเครื่องหมายแสดงพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ๑๖
๑๑ แบบเครื่องหมายแสดงพื้นที่สูบบุหรี่ ๑๗
๑๒ เอกสารอ้างอิง ๑๘

-๒

๑

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. ๑ เพื่อรักษาความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากเหตุอัคคีภัย
๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฎิบัติที่ถูกต้อง
๑.๓ เพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

๒. ขอบเขต (Scope)
เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน สานักงานพระธรรมนูญทหาร ให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการระงับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งในด้านการ
ป้องกัน การสารวจตรวจสอบอุปกรณ์ การฝึกอบรม การซักซ้อม และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒.๑
มาตรการทั่วไป
๒.๑.๑ ห้ามนาวัตถุที่มิใช่วัสดุประจาสานักงาน มาเก็บไว้ในพื้นที่ สานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร
๒. ๑.๒ ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้านอกเหนือจากที่ทางราชการจัดไว้มาใช้ในพื้นที่ สานักงาน
พระธรรมนูญทหาร
๒.๑.๓ ห้ามหุงต้มและประกอบอาหารในพื้นที่ สานักงานพระธรรมนูญทหาร
๒.๑.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร เว้นพื้นที่ที่จัดไว้เฉพาะสาหรับผู้สูบบุหรี่ โดยมีป้ายบอกพื้นที่
สูบบุหรี่ และจัดให้มีที่ทิ้งขยะ และดับบุหรี่ไว้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
๒.๑.๕ จัดให้มีการเก็บขยะที่เป็นวัตถุที่ทาให้เกิดเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่าย เป็นประจาทุกวัน
๒.๑.๖ ข้อห้ามตามข้อ ๒.๑.๑
– ๒.๑.๓ นั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการดับเพลิง
ทั่วไปของสานักงานพระธรรมนูญทหาร
๒.๒
มาตรการป้องกันโดยเจ้าหน้าที่
๒.๒.๑ จัดให้มีเวรรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ สานักงาน
พระธรรมนูญทหาร

/ ๒.๒.๒ ให้หน่วย ...

๒
๒.๒.๒ ให้หน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร จัดทารายงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยหรือปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กไฟฟ้า ก่อนปิดสานักงานประจาวัน
๒.๒.๓ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารและวัสดุประจาสานักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยให้มีแนวทางในการลดปริมาณเอกสาร และวัสดุสานักงานอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อ
มิให้มีวัสดุเหลือใช้อยู่ในสานักงานเกินความจาเป็นอันอาจแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงได้ และก่อให้เกิดเป็น
เหตุอัคคีภัย
๒.๒.๔ จัดทาเครื่องหมายระบุความเร่งด่วน ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเกิดอัคคีภัยติด
ไว้ที่ตู้เก็บเอกสารหรือตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีความสาคัญ โดยแบ่งความเร่งด่วนไว้ ๒ ระดับ คือ เร่งด่วนลาดับ ๑
และเร่งด่วนลาดับ ๒ และให้จัดเก็บเอกสาร โดยแยกลาดับความเร่งด่วนให้เอกสารและอุปกรณ์ที่มีความ
เร่งด่วนลาดับเดียวกันอยู่ในตู้เดียวกัน

๓. คาจากัดความ (Definition)
๓.๑
ส่วนราชการหมายถึง หน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ สานักงาน
พระธรรมนูญทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
๓.๒ ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดับเพลิง
ในพื้นที่ สานักงานพระธรรมนูญทหาร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ แผน หรือคาสั่งของสานักงานพระ
ธรรมนูญทหาร เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนจัดให้มีการสอบสวนและรายงานความเสียหาย
จากเหตุอัคคีภัยให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
๓.๓ รองผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป หมายถึง ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการดับเพลิง
ทั่วไป ในการป้องกันและดับเพลิงในพื้นที่ สานักงานพระธรรมนูญทหาร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ แผน
หรือคาสั่งของ สานักงานพระธรรมนูญทหาร เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๓.๔ ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น หมายถึง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร
ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบอานวยการ ควบคุม และกากับดูแล การ
ดับเพลิง ตามแผน หรือคาสั่งดับเพลิงของ สานักงานพระธรรมนูญทหาร และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นทราบ
๓.๕ ที่รวมพลขั้นต้น หมายถึง พื้นที่ที่ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมาย
กาหนดตามความเหมาะสมขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้ข้าราชการ สานักงานพระธรรมนูญทหาร ไปรวมตัวรอ
รับคาสั่งจากผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงานพระธรรมนูญทหาร
เพื่อการจัดกาลังพลเข้าปฏิบัติ ตามแผน หรือคาสั่งดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย
/ ๓.๕ พื้นที่รวมพล ...

๓
๓.๕ พื้นที่รวมพล หมายถึง พื้นที่ที่กาหนดให้กาลังพลไปรวมตัวกันเพื่อรอรับคาสั่งจาก
ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น, ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไปของสานักงานพระธรรมนูญทหาร เพื่อการจัดกาลัง
เข้าสนับสนุนเพิ่มเติมการปฏิบัติ ตามแผน หรือคาสั่งดับเพลิง ตามตัวอย่างที่กาหนดใน ผนวก ง หลังจากการ
รวมพลขั้นต้นแล้ว
๓.๗ พื้นที่รวบรวมสิ่งของ หมายถึง พื้นที่รวบรวมสิ่งของ ของสานักงาน
พระธรรมนูญทหารเมื่อเกิดอัคคีภัย
๓.๘ ช่องทางหนีไฟ หมายถึง ช่องทางออกจากอาคารที่จัดทาขึ้นไว้เฉพาะ สาหรับใช้เป็น
ช่องทางออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๔.๑ ผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหาร เป็น ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงาน
พระธรรมนูญทหาร
๔.๒
รองผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหาร เป็น รองผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงาน
พระธรรมนูญทหาร
๔.๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร ที่เกิดอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
เป็น ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น และให้หน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามที่ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น (กรณีเกิดอัคคีภัย) หรือ
ผู้รับผิดชอบในการอานวยการดับเพลิงร้องขอ
๔.๔ การเตรียมการระงับอัคคีภัย
๔.๔.๑ ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงานพระธรรมนูญทหาร ดาเนินการ ดังนี้
๔.๔.๑.๑ ออกคาสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย โดยจัดแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงานเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ มีหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
(๒) กลุ่มที่ ๒ มีหน้าที่ในการขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
(๓) กลุ่มที่ ๓ มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลสิ่งของที่ขนย้าย ณ พื้นที่รวบรวม
สิ่งของและเป็นกาลังหนุนในการปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
๔.๔.๑.๒ ออกคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

/ ๔.๔.๒ หัวหน้าหน่วย ...

๔
๔.๔.๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร ร่วมกันดาเนินการ
๔.๔.๒.๑ กาหนดเส้นทางเคลื่อนย้าย และเส้นทางหนีไฟ จากจุดขนย้ายไปยังพื้นที่
รวบรวมวัสดุสิ่งของ
๔.๔.๒.๒ กาหนดพื้นที่รวมพล และพื้นที่รวบรวมสิ่งของ
๔.๔.๒.๓ แสดงแผนผังที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและที่แจ้งเหตุอัคคีภัย
๔.๔.๒.๔แสดงแผนผังที่ตั้งสวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องเปิดและปิดในเวลาราชการและ
ที่ตัด กระแสไฟฟ้าในเวลาเกิดอัคคีภัย
๔.๔.๒.๕ แสดงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
๔.๔.๒.๖ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อานวยการสานักงานพระ
ธรรมนูญทหาร, รองผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระ
ธรรมนูญทหาร หน่วยดับเพลิง ข้างเคียง สถานีตารวจ และโรงพยาบาล เป็นต้น

/ ๕. กระบวนการ ...

๕

๕. กระบวนการ ( Work flow)
๕.๑ กระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สานักงานพระธรรมนูญทหาร
ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

ผังกระบวนการ

กระจายข่าว

แจ้งผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชารับรายงาน

ดับเพลิงขั้นต้น

ช่วยเหลือดับเพลิง

ไม่สามารถควบคุมเพลิง

ดาเนินการดับเพลิง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทันที

ผู้พบเห็นเหตุการณ์
ให้กระจายข่าวด้วยการส่ง ผู้พบเห็น
สัญญาณเพลิงไหม้

ทันที

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดต่อ
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้อานวยการดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ที่มี
ขั้นต้น พิจารณาขอรับการ หน้าที่
สนับสนุนจากหน่วย
ดับเพลิง บก.ทท.

ทันที

ผู้อานวยการดับเพลิง
ขั้นต้น รายงานโดยตรง
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป ดับเพลิงทั่วไป
เร่งรีบไปที่เกิดเหตุ

ทันที

รีบทาการดับเพลิงขั้นต้น
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดับเพลิง

ข้าราชการ
ของหน่วย
ราชการ ที่เกิด
เหตุ

ทันที

หน่วยข้างเคียง
ให้การช่วยเหลือ

ข้าราชการทุกคน

ทันที

ขอรับการสนับสนุน แจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่มี
ไปยังสถานีตารวจดับเพลิง
หน้าที่
บางเขน

ทันที

ผนึกกาลังร่วมกัน
ทาการดับเพลิง

ข้าราชการทุกคน

/ ๕.๒ การปฏิบัติ ...

๖
๕.๒ การปฏิบัติเมื่อเพลิงสงบ
ลาดับที่

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑ วัน

ปฏิบัติการดับเพลิง

ข้าราชการ
สธน.ทหาร

สารวจความเสียหาย

๒ วัน

สารวจความเสียหายและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้น และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับชั้น

หัวหน้า
หน่วยขึ้นตรง

๓.

รายงาน

๑ วัน

รายงานอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและ
ความเสียหายโดยประมาณ

ผู้อานวยการ
ดับเพลิง

๔.

สอบสวน

๒ วัน

สธน.ทหาร ตั้งคณะกรรมการ
กคด.สธน.ทหาร
สอบสวนข้อเท็จจริง

สรุปผลการดาเนินงาน

๒ วัน

รายงานกระบวนการ
ดับเพลิงทั้งหมด

๑.

๒.

๕.

ผังกระบวนการ
เพลิงสงบ

กนก.สธน.ทหาร

/ ๖. ขั้นตอน ...

๗

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖.๑
เมื่อเกิดอัคคีภัยในเวลาราชการ
๖.๑.๑ ผู้พบเห็นให้รีบแจ้งเหตุโดยใช้สัญญาณเสียงและหรือปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยที่อยู่
ใกล้ที่สุด
๖.๑.๒ หากสัญญาณขัดข้องให้ใช้วิธีร้องตะโกนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมแจ้งให้ผู้ที่อยู่
ใกล้เคียงทราบ โดยระบุด้วยว่าเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ใดพร้อมกับแจ้งให้ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น สานักงาน
พระธรรมนูญทหาร ทราบโดยทันที
๖.๑.๓ เมื่อปรากฏแน่ชัดว่าเกิดอัคคีภัยขึ้น ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคาสั่งสานักงานพระธรรมนูญ
ทหารรีบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
๖.๑.๔ ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น สานักงานพระธรรมนูญทหาร เป็นผู้พิจารณาแจ้งเหตุ และ
ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยดับเพลิงให้เข้ามาทาการดับเพลิง
๖.๑.๕ ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงานพระธรรมนูญทหาร อานวยการดับเพลิงจนกว่า
เพลิงจะสงบ หรือจนกว่าผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย จะเข้ามาอานวยการ
ดับเพลิงด้วยตนเอง
๖.๑.๖ กรณีที่เกิดอัคคีภัยในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยที่สานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร มิใช่เป็นหน่วยต้นเพลิง ให้ทาการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากอาคาร ตามกาลังหรือแผนการเคลื่อนย้าย
เมื่อเกิดอัคคีภัยโดยทันที หากการขนย้ายกระทาไม่ได้เนื่องจากอัคคีภัยมีความรุนแรง ให้ข้าราชการทุกคน
ออกจากอาคารตามเส้นทางเคลื่อนย้ายที่กาหนดไว้ การเคลื่อนย้ายในระหว่างเกิดอัคคีภัย ห้ามใช้ลิฟท์โดย
เด็ดขาด
๖.๑.๗ กรณีเกิดอัคคีภัยที่อาคารอื่นให้ข้าราชการทุกคนไปรวมตัว ณ พื้นที่รวมพล เพื่อให้
การสนับสนุนตามที่ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย สั่งการ
๖.๑.๘ ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้น สานักงานพระธรรมนูญทหาร รายงานเหตุการณ์ และการ
ปฏิบัติให้ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงานพระธรรมนูญทหาร ทราบ ทั้งนี้เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ทราบเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖.๑.๙ กรณีเกิดอัคคีภัย กองอานวยการดับเพลิง คือสโมสรหมายเลข ๑ หรือในอาคารอื่นที่
ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย กาหนด
๖.๑.๑๐ สนับสนุนการปฏิบัติตามที่ผู้อานวยการดับเพลิง กองบัญชาการกองทัพไทย
มอบหมาย
๖.๒
เมื่อเกิดอัคคีภัยนอกเวลาราชการ
๖.๒.๑ ผู้พบเหตุอัคคีภัยให้ดึงสัญญาณแจ้งเหตุ และรีบแจ้งให้นายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภัยประจาอาคาร ๔ กับนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ทราบทันที

/ ๖.๒.๒ หากสัญญาณ ...

๘
๖.๒.๒ หากสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยขัดข้อง ให้ใช้วิธีตะโกนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมแจ้ง
ให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทราบ ทั้งนี้ให้ระบุด้วยว่าเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ใด
๖.๒.๓ ให้ข้าราชการ สานักงานพระธรรมนูญทหาร ที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้
การสนับสนุนการปฏิบัติตามที่นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร้องขอ
๖.๒.๔ ให้หน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร เตรียมแผนการเรียกข้าราชการที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเข้ามาในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อปฏิบัติตามแผนการดับเพลิง
หรือแผนการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย
๖.๓
การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
๖.๓.๑ เมื่อเพลิงสงบ ให้หน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร ที่ได้รับความเสียหาย
จากอัคคีภัย จัด กาลังพลในสังกัดผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าพื้นที่ตลอดเวลาและห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
พื้นทีท่ ี่เกิดอัคคีภัย จนกว่าการตรวจสอบความเสียหาย และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแล้ว
เสร็จ หรือตามสั่งการของผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สานักงานพระธรรมนูญทหาร ผู้อานวยการดับเพลิง
ทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย
๖.๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนสาเหตุของอัคคีภัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
และกฎ คาสั่ง หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗. มาตรฐานงาน
การปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน จะกาหนดมาตรฐานเป็นระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติได้

/ ๗.๓ แผนผัง ...

๙
๗.๓ แผนผังสังเขปการขนย้าย

/๗.๔ แผนผัง...

๑๐
๗.๔ แผนผังสังเขปพื้นที่รวมพลและรวบรวมสิ่งของ

/ ๗.๕ ชนิดของ ...

๑๑
๗.๕ ชนิดของเครื่องมือดับเพลิงและวิธีใช้
๗.๕.๑ สายฉีดน้าดับเพลิง เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร ๔ ชั้น ๘ ความยาวของสาย
ประมาณ ๓๐ เมตร โดยมีวิธีใช้ดังนี้
๗.๕.๑.๑ เปิดฝาตู้ที่เก็บสายฉีดน้าดับเพลิงออก หากเปิดโดยปกติไม่ได้ให้ใช้ของแข็ง
ทุบกระจกเพื่อเข้าถึงสายฉีดน้าดับเพลิง
๗.๕.๑.๒ เปิดวาวล์น้าที่โคนสาย โดยหมุนให้สุด น้าจะยังไม่ไหลเข้าสายโดยทันที
เนื่องจากโคนสายจะมีสลักบีบสายไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลากสายฉีดน้าออกไปได้โดยง่าย
๗.๕.๑.๓ เมื่อลากสายฉีดน้าดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเหตุอัคคีภัยแล้วให้กระชากสาย
เพื่อให้สลักบีบสายฉีดน้าที่โคนสายหลุด น้าจะไหลเข้าสายโดยอัตโนมัติ
๗.๕.๑.๔ หันหัวฉีดน้าไปยังจุดที่เกิดอัคคีภัยและฉีดน้าให้คลุมบริเวณที่เกิดอัคคีภัย
๗.๕.๑.๕ ข้อควรระวังในการใช้สายฉีดน้าดับเพลิง
(๑) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้าในอาคารที่เกิดอัคคีภัยแล้ว
เพื่อป้องกันไฟฟ้าซ๊อตผู้ใช้น้าดับเพลิง
(๒) การใช้สายฉีดน้าดับเพลิง ผู้ใช้ต้องใช้มือทั้งสองข้างจับหัวฉีดให้มั่นคง
มิฉะนั้นหัวฉีดอาจสะบัดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
(๓) เมื่อเลิกใช้แล้วให้ปิดวาวล์น้า และถอดสายฉีดน้าไปตากให้แห้งก่อนนา
เก็บเข้าที่เดิม
๗.๕.๒ ถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งอยู่ในทุกอาคาร ขนาดบรรจุ
๑๕
และ ๒๐ ปอนด์ (ถังสีแดง)
๗.๕.๒.๑ คุณลักษณะถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
(๑) เป็นผงเคมีแห้งใช้ดับเพลิงประเภท
A กระดาษ ผ้า ไม้ เศษขยะสานักงาน ฯลฯ
B น้ามัน และก๊าซ
C เครื่องยนต์ และเครื่องไฟฟ้าทั่วไป
(๒) ใช้ฉีดต่อเนื่องได้ประมาณ ๑๕ และ ๒๐ วินาที
๗.๕.๒.๒ วิธีใช้ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
(๑) เปิดฝาตู้ที่เก็บถังเคมีดับเพลิงและนาถังเคมีเพลิงไปยังที่เกิดอัคคีภัย หาก
เปิดโดยปกติไม่ได้ให้ใช้ของแข็งทุบกระจกเพื่อเข้าถึงถังเคมีดับเพลิง
(๒) เมื่อไปถึงจุดเกิดอัคคีภัย ให้วางถังลงกับพื้น ดึงสลักออก พร้อมกับ
ปลดสายยางหัวฉีดออกจากที่จับยึด
/ (๓) ใช้มือ ...

๑๒
(๓) ใช้มือข้างหนึ่งจับคันจับที่หัวถังขึ้น และยกถังขึ้น และใช้มืออีกข้าง
หนึ่งจับสายหัวฉีดหันไปทางที่เกิดอัคคีภัย
(๔) บีบคันจับเพื่อฉีดสารเคมีดับเพลิง
(๕) การฉีดให้ฉีดเป็นห้วง ๆ ห้วงละ ๒ ถึง ๓ วินาที จนกว่าไฟจะดับ
๗.๕.๒.๓ ข้อควรระวังในการใช้ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
(๑) ไม่ควรใช้ดับไฟในห้องที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยไม่จาเป็น ห้องที่
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้ถังเคมีประเภทที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ (ถังสีเหลือง)
(๒) ก่อนนาถังเคมีไปใช้ควรตรวจดูว่าเข็มของมาตรวัดแรงดันที่หัวถัง
ให้อยู่ในตาแหน่งสีเขียว ถ้าอยู่ในตาแหน่งสีแดงแสดงว่าถังเคมีนั้น ไม่มีแรงดันเพียงพอสาหรับใช้งาน
(๔) เมื่อใช้ถังเคมีดับเพลิงแล้ว ให้รายงานขอบรรจุสารเคมีใหม่โดยทันที
๗.๕.๓ ถังเคมีดับเพลิงชนิดใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งเฉพาะ
ห้องที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดบรรจุ ๒๐ ปอนด์ (ถังสีเหลือง)
๗.๕.๓.๑ คุณลักษณะของถังเคมีดับเพลิงชนิดใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(๑) ใช้ดับเพลิงในห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(๒) สามารถฉีดผงเคมีดับเพลิงต่อเนื่องได้ประมาณ ๒๐ วินาที
๗.๕.๓.๒ วิธีใช้ถังเคมีดับเพลิงชนิดใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(๑) เปิดฝาตู้ที่เก็บถังเคมีดับเพลิงและนาถังเคมีดับเพลิงไปยังที่เกิดอัคคีภัย
หากเปิดโดยปกติไม่ได้ให้ใช้ของแข็งทุบกระจกเพื่อเข้าถึงถังเคมีดับเพลิง
(๒) เมื่อไปถึงจุดเกิดอัคคีภัย ให้วางถังลงกับพื้น ดึงสลักออก และปลดสาย
หัวฉีดออกจากที่จับยึด
(๓) ใช้มือข้างหนึ่งจับคันจับที่หัวถังและยกถังขึ้น และใช้มืออีกข้างหนึ่งจับ
สายหัวฉีดหันไปทางที่เกิดอัคคีภัย
(๔) บีบคันจับเพื่อฉีดสารเคมีดับเพลิง โดยให้ฉีดเป็นห้วง ๆ ห้วงละ ๒ ถึง ๓
วินาที จนกว่าไฟจะดับ
๗.๕.๓.๓ ข้อควรระวังในการใช้ถังเคมีดับเพลิงชนิดใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(๑) ก่อนนาถังเคมีไปดับไฟ ควรตรวจดูว่าเข็มของมาตรวัดแรงดัน ที่หัว
ถังอยู่ในตาแหน่งสีเขียวจึงนาไปใช้
(๒) เมื่อใช้ถังเคมีดับเพลิงแล้ว ให้รายงานขอบรรจุสารเคมีใหม่โดยทันที

/ ๗.๖ หมายเลข ...

๑๓
๗.๖ หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ
ผอ.สธน.ทหาร
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๔๐
รอง ผอ.สธน.ทหาร
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๔๒
หก.กคด.สธน.ทหาร
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๔๑
หก.กนก.สธน.ทหาร
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๔๓
หน.ตอน บก.บก.ทท.
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๖๕
นายทหารเวร รปภ.บก.ทท.
โทร.ทหาร ๕๗๒๑๒๒๗
เวร รปภ.อาคาร ๔ โทร.ทหาร ๕๗๑๒๖๔๘
เวรประชาสัมพันธ์ อาคาร ๔ โทร.ทหาร ๕๗๒๒๘๑๔
ชุด สห.ยบ.ทหาร โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๕๓
กองรักษาการณ์ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๒๒๘,
๕๗๒๑๒๒๘
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ตอน บก. และร้อย บก.บก.ทท. โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๖๕
ศบท.บก.ทท. โทร.ทหาร ๕๗๒๑๓๖๓
ฝรภ.ศบท.ทท. โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๙๕
บรรเทาสาธารณภัย ร.๑ พัน๒ รอ. โทร.ทหาร ๕๗๒๒๘๘๘
ดับเพลิง ทอ. ๐-๒๙๒๙-๓๓๓๑
๐-๒๙๒๙-๓๒๒๗
บรรเทาสาธารณภัยเขตบางเขน ๐ ๒๕๒๑ ๑๕๕๗
๐๒๕๒๑ ๐๓๙๗
สน.ทุ่งสองห้อง ๐ ๒๕๗๔ ๖๔๖๔
–๕
แจ้งเหตุด่วน ตร. ๑๙๑
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๑๙๙

/ ๘. ระบบติดตาม ...

๑๔

๘. ระบบติดตามประเมินผล
ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สานักงานพระธรรมนูญทหาร มีหน้าที่ร่วมกันอานวยการ ควบคุมและ
กากับดูแลการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสานักงาน สานักงานพระธรรมนูญทหาร ให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ ทั้งนี้ให้ร่วมกันจัดการอบรมและซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การจัดอบรมและการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
- ขออนุมัติการอบรม
- ซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์, การปฏิบัติของแต่ละส่วน
ราชการ, การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์, การปฏิบัติตามขั้นตอน
- รายงานผลการปฏิบัติและประเมินผล

/๙. แบบรายงาน ...

๑๕

๙. แบบรายงานเหตุอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง รายงานเหตุอัคคีภัย

วันที่

เรียน ผอ.สธน.ทหาร/ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สธน.ทหาร
ด้วย เมื่อวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .................... เวลาประมาณ .......................
ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นบริเวณ.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งมี .............................................................................. เป็น ผู้อานวยการดับเพลิงชั้นต้น
ผลการดาเนินการระงับอัคคีภัย .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอ ...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาอนุมัติตามข้อเสนอและหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
พ.อ.
(
)
……….………/ผู้อานวยการดับเพลิงชั้นต้น

/๑๐. แบบเครื่องหมาย...

๑๖

๑๐. แบบเครื่องหมายแสดงพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่

/๑๑. แบบเครื่องหมาย...

๑๗

๑๑. แบบเครื่องหมายแสดงพื้นที่สูบบุหรี่

/๑๒. เอกสารอ้างอิง...

๑๘

๑๒. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกองบัญชาการกองทัพ
ไทย พ.ศ.๒๕๕๓
- ระเบียบสานักงานพระธรรมนูญทหาร ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสานักงานพระ
ธรรมนูญทหารพ.ศ.๒๕๕๓

-----------------------------------ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( วิระ โรจนวาศ )
ผอ.สธน.ทหาร/ผู้อานวยการดับเพลิงทั่วไป สธน.ทหาร

