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คํานํา 
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานอื่น ๆ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานีดับเพลิงของ

หนวยตาง ๆ และระเบียบที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสถานีดับเพลิงและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เครื่องมือดับเพลิงของหนวยที่มีที่ตั้งบนบก ( หนวยบก ) เพื่อใชเปนแนวทาง ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปองกันอัคคีภัยของหนวยตาง ๆ ใหมีความสอดคลองและ เปนไปในแนวทาง เดียวกัน ตามระเบียบและ
บันทึกสั่งการตาง ๆ ที่กําหนดไว การปองกันอัคคีภัยเปนงานที่มีขอบเขตและเนื้อหากวางขวาง แมวาหนวย
ตาง ๆ จะยึดถือหลักการและแนวทางการปฏิบัติเหมือนกัน แตรายละเอียดในการปฏิบัติอาจ มีความแตกตาง
กัน ตามสภาพของหนวย ซ่ึงคูมือการปฏิบัตินี้ไมสามารถแจกแจงรายละเอียดไดครบถวน หนวยตาง ๆ จึง
ควรปรับแตง การจัดสถานีดับเพลิง และการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับหนวยมากที่สุด 

คูมือการปฏิบัติเลมนี้ จัดทําขึ้นจากประสบการณของผูที่มีหนาที่ในการดับเพลิง การปองกันอัคคีภัย 
และการฝกการ ปคส. ซ่ึงคณะทํางาน ฯ ขอขอบคุณในความรวมมือของ ทานทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ หากมี
ขอบกพรองสมควรไดรับการแกไข กรุณาแจงมาที่ จร.ทร. เพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 

คณะทํางานพจิารณาและจัดทํา อทร.ดานอื่น ๆ 
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บทท่ี ๑ 
การจัดสถานีดบัเพลิงของหนวยบก 

สถานีดับเพลิงของหนวยตาง ๆ เปนการจัดหรือการกําหนดหนาที่ตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย ตามระเบียบ ของกองทัพเรือ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ (ผนวก ก.) ซ่ึงระเบียบนี้ 
เปนสวนหนึ่งของระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ และระเบียบกองทัพเรือ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัย ก็เปนการปฏิบัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ การที่ตองกลาวถึง ระเบียบ การรักษาความปลอดภัยทั้งสองระเบียบนี้ 
เนื่องจากเจาหนาที่ในสถานีดับเพลิงจะมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การรักษา ความปลอดภัยเอกสาร และสถานที่
ดวย ดังนั้น จึงไดนํา ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ เฉพาะ การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่มาอางอิงไว (ผนวก ข.) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เฉพาะ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มาอางอิงไวดวย 
(ผนวก ค.)  

๑. ตําแหนงตาง ๆ ในการจัดสถานีดับเพลิงของหนวยบก  
สถานีดับเพลิงของหนวยตาง ๆ ที่มีที่ตั้งอยูบนบก มีการจัดตําแหนงตาง ๆ ดังนี้  
 ๑.๑ ผูอํานวยการทั่วไป  
 ๑.๒ ผูอํานวยการดับเพลิง  
 ๑.๓ เจาหนาที่ดับเพลิง  
 ๑.๔ เจาหนาที่สํารวจและตรวจสอบความเสียหาย  
 ๑.๕ เจาหนาที่ชางไฟฟาและประปา 
 ๑.๖ เจาหนาที่ร้ือส่ิงของและขนยาย  
 ๑.๗ เจาหนาที่ติดตอส่ือสาร  
 ๑.๘ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและจราจร  
 ๑.๙ เจาหนาที่อพยพ  
 ๑.๑๐ เจาหนาที่ตรวจยอดบัญชีพล  
 ๑.๑๑ เจาหนาที่เคลื่อนยายผูบาดเจ็บและพยาบาล  
 ๑.๑๒ แถวรอฟงคําสั่ง  
รายละเอียดตามแผนภูมิการจัดสถานีดับเพลิงของหนวยบก ( ผนวก ง. ) 
 ๒. หนาท่ีตามตําแหนงตาง ๆ  
 การจัดสถานีดับเพลิงของหนวยมีจุดประสงคในการระงับอัคคีภัยข้ันตนที่เกิดขึ้น ในหนวย

ของตน โดยในตําแหนงตาง ๆ มีหนาที่ดังนี้  
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 ๒.๑ ผูอํานวยการทั่วไปของหนวย มีหนาที่ ดําเนินการควบคุม บังคับบัญชา ส่ังการ ในเรื่อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นตนเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในหนวยของตน การขนยาย พัสดุ เอกสาร และ
ส่ิงของที่มีความสําคัญตอทางราชการ รวมทั้งชวยในการลดปริมาณเชื้อเพลิง ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหมให
นอยลง แจงขอความชวยเหลือ เมื่อไมสามารถดับเพลิงขั้นตนได จากผูอํานวยการดับเพลิงของเขต ตาม
ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ ขอรับการสนับสนุนการดับเพลิงจากหนวย
ตาง ๆ เชน โรงพยาบาล การไฟฟา การประปา ตํารวจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยตาง ๆ 
ของกองทัพเรือ ที่มีรถดับเพลิงที่สามารถมาชวยสนับสนุนการดับเพลิงได พรอมทั้งรายงานดวนถึง
กองทัพเรือ โดยผานศูนยปฏิบัติการ กองทัพเรือ (ศปก.ทร.) เพื่อทราบ  

 ๒.๒ ผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยมีหนาที่ อํานวยการดับเพลิง ควบคุม เจาหนาที่
ดับเพลิงของหนวย ส่ังการเจาหนาที่ชุดดับเพลิงของหนวยในการนําเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวยเขาทําการ
ดับเพลิงขั้นตน ส่ังการตัดกระแสไฟฟา ตัดระบบระบายอากาศภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม รวมทั้งการขน
ยายวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เปนวัตถุเชื้อเพลิงติดไฟ ใหออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม เพื่อลดความสูญเสียที่
เกิดจากอัคคีภัยใหนอยลง และเปนการจํากัดขอบเขตของ เพลิงไหมใหอยูในวงจํากัด  

 ๒.๓ เจาหนาที่ดับเพลิง มีหนาที่ นําเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนที่ติดตั้งตามอาคาร รวมทั้ง
เครื่องมือดับเพลิงประจําหนวยเขาระงับอัคคีภัย ตามการสั่งการของ ผูอํานวยการ ดับเพลิงของหนวย  

 ๒.๔ เจาหนาที่สํารวจและตรวจสอบความเสียหายมีหนาที่ตรวจสอบ และสํารวจความ
เสียหาย ที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย รวมทั้งบริเวณขางเคียงที่เกิดเพลิงไหม พรอมทั้งวิเคราะหถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม 
วาเกิดจากเชื้อเพลิงชนิดใด ความรุนแรงของอัคคีภัยเปนอยางไร แนวโนมการ แผขยายวงของเพลงิไหมไปใน
ทิศทางใด ส่ิงรอบขางที่มีความลอแหลม ตอการเกิดการระเบิดหรือสามารถทําใหเพลิงที่เกิดการลุกไหมแผ
ขยายวงกวางออกไป พรอมทั้งนําเสนอขอมูลดังกลาว และ ช้ีแนะการปฏิบัติแกผูอํานวยการดับเพลิง เพื่อลด
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตอทรัพยสินของทาง ราชการ  

 ๒.๕ เจาหนาที่ชางไฟฟาและประปา มีหนาที่ตัดกระแสไฟฟา หรือสวิตชบอรดในบริเวณ ที่
เกิดเพลิงไหม เพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง รวมทั้งสามารถชวยสนับสนุน ปฏิบัติการดับเพลิงดวยน้ําให
สามารถดําเนินการได พรอมทั้งทําหนาที่เดินเครื่องสูบน้ําหรือปมน้ํา ( ถามี ) เพื่อสนับสนุนเจาหนาที่
ดับเพลิงของหนวยในการใชน้ําดับเพลิง 

 ๒.๖ เจาหนาที่ร้ือส่ิงของและขนยายมีหนาที่ ขนยายพัสดุ, อุปกรณ และเอกสารในบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม และบริเวณขางเคียง ที่เกิดเพลิงไหม ตามการสั่งการของผูอํานวยการดับเพลิง และผูอํานวยการ
ทั่วไป พรอมทั้งนําพัสดุ, อุปกรณ และเอกสารที่ขนยายออกมา ไปยังบริเวณที่ปลอดภัย ( ตามตําบลที่ที่ได
กําหนดไว )  
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 ๒.๗ เจาหนาที่ติดตอส่ือสารมีหนาที่ ติดตอขอความชวยเหลือ ไปยังหนวย ตาง ๆ ที่จะมา
ชวยสนับสนุนการดับเพลิง ตามการสั่งการของผูอํานวยการทั่วไป รวมทั้งมีหนาที่ติดตอและประสาน คําสั่ง
จากผูอํานวยการดับเพลิง ถึงเจาหนาที่ตาง ๆ ในสถานีดับเพลิง  

 ๒.๘ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและจราจรมีหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร ที่
เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ควบคุม ดูแลตอพัสดุ, 
อุปกรณ และเอกสาร ที่ไดขนยายออกจากอาคาร หรือบริเวณใกลเคียงที่เกิดเพลิงไหม ควบคุมดูแลการจราจร
และการสัญจร ของยานพาหนะ ที่จะเขาออกบริเวณที่เกิดเพลิงไหม (โดยให เขา - ออก ไดเฉพาะยานพาหนะ
ที่มาสนับสนุนการดับเพลิง สวนยานพาหนะ ที่ไมเกี่ยวของหามเขา - ออก เพื่อปองกันการจราจรติดขัด ) 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกตอยานพาหนะ ที่มาชวยสนับสนุนการดับเพลิง ตลอดจนการนําทาง และชี้ตําบล
ที่จอดยานพาหนะตาง ๆ  

 ๒.๙ เจาหนาที่อพยพ มีหนาที่ ในการอพยพและนําทางบุคคลที่ไมมีหนาที่ เกี่ยวของ ในการ
ปฏิบัติการดับเพลิง ใหออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ตามเสนทางที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งทําหนาที่
ตรวจสอบ และนับจํานวนคน เพื่อมิใหเกิดการติดคางในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม พรอมทั้งรายงานผลให
ผูอํานวยการทั่วไป และผูอํานวยการดับเพลิงทราบ  

 ๒.๑๐ เจาหนาที่ตรวจยอดบัญชีพล มีหนาที่ในการตรวจสอบยอดของกําลังพลที่อพยพ ออก
จากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม และบริเวณขางเคียง มายังจุดรวมพล พรอมรายงานให ผูอํานวยการทั่วไปทราบ 
หากพบวามีผูสูญหาย ตองรีบแจงผูอํานวยการทั่วไปทราบ เพื่อจะไดดําเนินการคนหาและชวยเหลือตอไป  

 ๒.๑๑ เจาหนาที่เคลื่อนยายผูบาดเจ็บและพยาบาล มีหนาที่ ในการเคลื่อนยาย ผูบาดเจ็บ ที่
ติดอยูในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม และทําหนาที่คนหา หากมีผูสูญหายหลังจากทําการอพยพ เคลื่อนยายคน ณ 
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมรวมทั้งดําเนินการปฐมพยาบาลขั้นตนตอผูไดรับบาดเจ็บกอนนําสงโรงพยาบาลและ 
ทําหนาที่ลําเลียงผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล พรอมทั้งรายงานการปฏิบัติ ตาง ๆ ตอผูอํานวยการทั่วไป และ
ผูอํานวยการดับเพลิงทราบ  

 ๒.๑๒ แถวรอฟงคําสั่ง คือ กําลังพลที่มิไดมีหนาที่ดังกลาวขางตนใหมาแถว ณ บริเวณจุด
รวมพล เพื่อฟงคําสั่งจากผูอํานวยการทั่วไป ในการสั่งการใหชวยปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามแตผูอํานวยการทั่วไป
จะสั่งการ  

๓. แนวทางการจัดสถานี  
 ๓.๑ ในการจัดสถานีดับเพลิงของหนวยตาง ๆ นั้น ใหพิจารณาจัดจากขาราชการ ลูกจาง 

และพลทหารที่สังกัดอยูในหนวยนั้น ๆ ตามจํานวนของเครื่องมือดับเพลิงของหนวยที่มีอยู และกําลังพลที่
สังกัดอยูในหนวยนั้น เปนเกณฑ สําหรับการพิจารณาตําแหนงของผูอํานวยการทั่วไปในสถานีดับเพลิงนั้น 
จะพิจารณาให ผบ.หนวย / รอง ผบ.หนวย , ผช.ผบ.หนวย / เสธ.ผบ.หนวย ทําหนาที่เปนผูอํานวยการทั่วไป
เสมอ  
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 ๓.๒ การจัดผูอํานวยการดับเพลิงของหนวย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของหัวหนาหนวยจะ
พิจารณาใหบุคคลในตําแหนงใดรับหนาที่ โดยสวนใหญแลวควรพิจารณา จัดจากผูมีอํานาจหนาที่สามารถ
ควบคุมและบังคับบัญชาเจาหนาที่ตาง ๆ ในสถานีดับเพลิงของหนวย ไดหรือใหพิจารณา จัดนายทหาร
ปองกันความเสียหายของหนวยทําหนาที่เปนผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยก็ได  

 ๓.๓ ในการจัดสถานีดับเพลิงของหนวย จะตองพิจารณาจัดทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ รวมทั้งจะตองจัดทําบอรดสถานีดับเพลิงของหนวยเอาไว พรอมทั้งติดไว ในบริเวณหรือสถานทีท่ีใ่ห
ขาราชการ ลูกจาง และพลทหารในสังกัด สามารถเห็นไดอยางเดนชัด โดยในสถานีดับเพลิงของหนวย 
จะตองกําหนดตําแหนงตาง ๆ และบุคคลที่รับหนาที่นั้น ๆ เอาไวดวย สวนนอกเวลาราชการนั้น โดยปกติจะ
ใชขาราชการและพลทหาร ที่เขาเวร - ยาม ในวันนั้น ๆ ทําหนาที่ตาง ๆ ในสถานีดับเพลิงของหนวย  

 ๓.๔ นอกจากการจัดหนาที่และตําแหนงตาง ๆ ลงในสถานีดับเพลิงขั้นตนของอาคาร และ/
หรือ การจัดสถานีดับเพลิงของหนวยแลว ทุกหนวยจําเปนจะตองจัดทําแผนผังของอาคาร หรือพื้นที่ที่หนวย
ของตนรับผิดชอบ ซ่ึงในแผนผังนั้น จะตองประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ดังนี้  

  ๓.๔.๑ เสนทางการอพยพหรือการหนีไฟของบุคคลที่อยูในอาคารนั้น ๆ  
  ๓.๔.๒ เสนทางการขนยายหรือการขนของออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม  
  ๓.๔.๓ ตําแหนงที่ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนประจําอาคาร ของแตละชนิด แต

ละประเภท รวมทั้งที่ติดตั้งระบบสายน้ําดับเพลิง หัวตอสายน้ําดับเพลิง เครื่องแจงเตือนอัคคีภัย และ
เครื่องตรวจจับอัคคีภัยแบบตาง ๆ ( รายละเอียดสัญลักษณเครื่องมือดับเพลิงชนิดตาง ๆ ตาม ผนวก ฎ. )  

  ๓.๔.๔ ตําแหนงและตําบลที่ของสวิตชไฟฟา ( ที่สามารถตัดกระแสไฟฟาที่ไหล
เขามาในอาคารนั้น ๆ ) และระบบระบายอากาศของอาคาร เชน สวิตชเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสวิตช
เดินเครื่องมอเตอรปมน้ําเขาสูระบบดับเพลิง  

  ๓.๔.๕ ตําแหนงของจุดรวมพล ของกําลังพลของหนวย เมื่อไดรับสัญญาณให
อพยพหรือเคลื่อนยาย ( สวนใหญจะอยูภายนอกอาคาร )  

  ๓.๔.๖ ตําแหนงของจุดรวมของสิ่ง พัสดุ ครุภัณฑ เอกสารตาง ๆ ที่ได ขนยายออก
จากบริเวณที่เกิดอัคคีภัย ซ่ึงควรจะเปนบริเวณภายนอกอาคารที่สะดวกในการขนยายหรือเคลื่อนยายตอไปยัง
บริเวณที่ปลอดภัย และไมควรจะเปนบริเวณเดียวกับจุดรวมพล  

  ๓.๔.๗ ตําแหนงของที่จอดรถดับเพลิงที่มาสนับสนุนการดับเพลิงจะตองสามารถ
เคลื่อนที่เขา - ออกไดสะดวก ( ในการนําน้ําเขามาสนับสนุนการดับเพลิง )  

  ๓.๔.๘ ตําแหนงหรือตําบลที่ของแหลงน้ํา ที่สามารถนํามาสนับสนุนการดับเพลิง  
  ๓.๔.๙ ตําแหนงที่เก็บ วัสดุ อุปกรณ ที่เปนอันตรายและมีความไวตอการลุกไหม 

การติดไฟและการระเบิด  
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 ๓.๕ นอกจากมีปายหรือแผนผังสถานีดับเพลิงประจําอาคาร แผนผังเสนทางการอพยพ
เคลื่อนยายและอื่น ๆ แลว ควรจะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยติดเอาไวดวย ทั้งการปฏิบัติในเวลา
งาน และนอกเวลางาน พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ ที่จําเปนตองติดตอขอความชวยเหลือ หรือแจง
เหตุใหทราบ อันไดแก  

  ๓.๕.๑ หนวยดับเพลิงเขตที่ ทร. ไดกําหนดแบงพื้นที่รับผิดชอบเอาไวแลว ตาม
ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑  

  ๓.๕.๒ การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟาของทองถ่ินนั้น 
ๆ  

  ๓.๕.๓ การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาของทองถ่ิน
นั้น ๆ  

  ๓ .๕ .๔  หนวยดับเพลิงของทางราชการนอกเหนือจากหนวยดับเพลิงของ
กองทัพเรือ ที่อยูใกลหนวยงานที่เกิดอัคคีภัย  

  ๓.๕.๕ กรมสารวัตรทหารเรือ หรือ กองพันสารวัตรทหารเรือของเขตนั้น ๆ  
  ๓.๕.๖ โรงพยาบาลที่อยูใกลกับหนวยที่เกิดอัคคีภัย โดยใหพิจารณาโรงพยาบาล

ทหารเรือกอน แลวจึงเปนโรงพยาบาลของทางราชการและโรงพยาบาลของเอกชน  
  ๓.๕.๗ ผูบังคับบัญชาชั้นสูงเหนือตน ที่จะตองแจงใหทราบ  
 ๓.๖ ในกรณีที่เปนหนวยที่อยูในอาคารเพียงหนวยเดียว หรือเปนหนวยที่มีอาคาร อยูใน

ความรับผิดชอบหลายอาคาร ใหจัดสถานีดับเพลิงขั้นตนประจําอาคารตาง ๆ ตามความเหมาะสม ของกําลัง
พลและ เครื่องมือดับเพลิงที่ติดตั้ง ประจําอาคารตาง ๆ เหลานั้น โดยจัดทําเปนแผนผังการจัดสถานีดับเพลิง
ขั้นตน ประจําอาคาร ไวที่บอรดของอาคาร รายละเอียดตามตัวอยาง แผนผังการจัดสถานีดับเพลิงของ กอง
การฝก กองเรือยุทธการ ( ผนวก จ. ) และแผนผังการจัดสถานีดับเพลิงขั้นตน ประจําอาคาร กฝบ.กฝร. ( 
ผนวก ฉ. )  

 ๓.๗ ในกรณีที่มีหนวยหลายหนวยอยูภายในอาคารเดียวกัน ใหหนวยที่รับผิดชอบ ดูแล
อาคารตามระเบียบ ทร.ที่ ๕๘ เปนหนวยหลักในการจัดสถานีดับเพลิงโดย จัดทําขอตกลงและแนวทาง การ
ปฏิบัติใน การดับเพลิงของอาคาร เพื่อใหมีความสอดคลองและสัมพันธกันในทางปฏิบัติรายละเอียดตาม
ตัวอยาง การปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยของ จร.ทร.และหนวยตาง ๆ ในอาคาร ๕ ( ผนวก ช. ) สรุปไดดังนี้  

  ๓.๗.๑ กําหนดพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของหนวยตาง ๆ ในอาคาร  
  ๓.๗.๒ ในกรณีที่มีอัตราเครื่องมือดับเพลิง ประจําอาคารเพียงอัตราเดียว ใหหนวย

รับผิดชอบอาคารหรือหนวยผูถือครองอัตรา ฯ พิจารณากําหนดเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยตาง ๆ ในอาคาร
ไวใชงาน ตามความเหมาะสม โดยหนวยที่ไดรับเครื่องมือดับเพลิงไวใชงานจะตอง ดูแลรักษาเครื่องมือ
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ดับเพลิงอันไดแก การเตรียมและ ตรวจใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา (ซ่ึงรวมถึงการบรรจุสาร
ดับเพลิงดวย )  

  ๓.๗.๓ กําหนดการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ เมื่อเกิดเพลิงไหมในอาคาร 
  ๓.๗.๔ กําหนดเสนทางอพยพ หรือการหนีไฟของอาคาร 
  ๓.๗.๕ กําหนดเสนทางการขนยายสิ่งของของอาคาร 
  ๓.๗.๖ กําหนดพื้นที่วางสิ่งของและพื้นที่แถวรอฟงคําสั่งของอาคาร 
  ๓.๗.๗ กําหนดเสนทางเขา - ออกรถดับเพลิง, ที่จอดรถดับเพลิง และ แหลงน้ํา

ดับเพลิงของอาคาร 
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บทท่ี ๒  
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้น  

การเกิดอัคคีภัยในสวนราชการสวนใหญ เกิดจากความประมาทหรือเหตุสุดวิสัยของบุคคล ที่อยูใน
สถานที่ราชการนั้น ๆ หรือเกิดจากกระแสไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากการชํารุดของระบบไฟฟาหรือการใชไฟฟา
เกินกําลัง โดยไมมีการศึกษา ใหดีเสียกอน ซ่ึงการเกิดอัคคีภัยดังกลาว จะเกิดจากจุดเล็ก ๆหรือไฟขนาดเล็ก 
สามารถใชเครื่องมือ ดับเพลิงขั้นตนเขาระงับได โดยไมทําใหเพลิงเกิด การลุกลามออกไป ฉะนั้นการจัด
สถานีดับเพลิงของหนวยราชการ ตามบทที่แลว จึงใหดําเนินการจัดสถานีดับเพลิงขั้นตนของหนวย และของ
อาคารขึ้น และเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอน การปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยเปนดังนี้  

๑. การปฏิบัติเม่ือหนวยมีอาคารอยูในความรับผิดชอบของอาคารเดียว  
 ๑.๑ เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นมา ผูที่เห็นหรือพบคนแรก ใหรีบแจงเหตุเพลิงไหม ไปยังนายยาม

ประจําวัน/ นายทหารเวรประจําวันของหนวย ดวยวิธีการ โทรศัพทแจง / ตะโกนบอก แลวรีบนําเครื่องมือ
ดับเพลิงขั้นตนเขาไปทําการดับเพลิง  

 ๑.๒ นายยามประจําวัน / นายทหารเวรประจําวัน เมื่อไดรับการแจงขาววาเกิดเพลิงไหมขึ้น 
ใหทําการกระจายขาว โดยการกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม / เปานกหวีด หรือ เคาะระฆัง / ตีระฆงั ( เปนหมู 
จํานวน ๓ หมู พรอมกับตะโกนวา ไฟไหม ไฟไหม ไฟไหม ที่ ...... ) โดยผูตีระฆังเปนผูตะโกน สวนใหญจะ
ใชจายามประจําวัน หรือ ยามประจําวัน ณ ผลัดนั้น ๆ เปนผูทําหนาที่ และนายยามประจําวัน รีบมายังบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหมเพื่ออํานวยการดับเพลิง พรอมรีบ รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  

 ๑.๓ ขาราชการที่อยูในอาคารนั้น ๆ รีบออกมาแถว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่ประจํา
สถานีดับเพลิงขั้นตนของหนวย จะตองรีบออกมาแถว เพื่อเตรียมรอฟงคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงของ
หนวย เพื่อส่ังตอไป การแถวของขาราชการที่อยูในอาคารนั้น ๆใหแถวออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง เปน
เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในสถานีดับเพลิงของหนวย อีกกลุมหนึ่งเปนขาราชการตาง ๆ ที่ไมมีหนาที่ในสถานี
ดับเพลิงของหนวย  

 ๑.๔ เมื่อเจาหนาที่ประจําสถานีดับเพลิง มาประจําที่เรียบรอย นายทหารเวรประจําวัน / 
ผูอํานวยการดับเพลิง จะทําการสั่งดังนี้  

  ๑.๔.๑ เจาหนาที่ดับเพลิงขั้นตน นําเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนเขาดับเพลิง ณ .........( 
ที่เกิดเหตุ ).  

  ๑.๔.๒ เจาหนาที่ไฟฟา ทําการตัดกระแสไฟฟา, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบาย
อากาศ ระบบเครื่องจักรกล, ระบบเชื้อเพลิง ณ บริเวณที่เกิดเพลิงไหม ( เพื่อจํากัดขอบเขตของ เพลิงไหม ให
อยูในวงจํากัด )  

  ๑.๔.๓ เจาหนาที่ขนยายสิ่งของ ทําการขนยายสิ่งของบริเวณหองขางเคียงที่เกิด
เพลิงไหม ( เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ) พรอมนําออกมายังตําบลที่ปลอดภัย  
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  ๑.๔.๔ เจาหนาที่ติดตอส่ือสาร เตรียมการติดตอส่ือสาร  
  ๑.๔.๕ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไปยังตําบลที่ที่ขนยายสิ่งของออกมา เพื่อ

รักษาสิ่งของ  
  ๑.๔.๖ เจาหนาที่จราจร ไปควบคุมเสนทางสัญจรของยานพาหนะตาง ๆ ที่จะเขา

มายังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม รวมทั้งเปนผูนําทาง เมื่อขอความชวยเหลือ จากเจาหนาที่ดับเพลิงของเขต หรือ 
หนวยดับเพลิงขางเคียงของหนวยที่เกิดเพลิงไหม  

  ๑.๔.๗ เจาหนาที่ตรวจสอบยอดกําลังพล ดําเนินการสํารวจยอดกําลังพล ณ บริเวณ
จุดรวมพลพรอมแจงใหผูอํานวยการดับเพลิงทราบ  

  ๑.๔.๘ เจาหนาที่เคลื่อนยายและคนหาผูบาดเจ็บ หรือผูที่ติดอยูในบริเวณที่เกิดเพลิง
ไหม เตรียมการชวยเหลือและคนหา เมื่อไดรับการสั่งการจากผูอํานวยการดับเพลิง  

 ๑.๕ เจาหนาที่ดับเพลิงขั้นตนของหนวยใหนําเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนของหนวยที่มีอยูเขา
ไประงับอัคคีภัยพรอมกับ รายงานสภาพของเพลิงไหมในขณะเดียวกันเจาหนาที่ขนยายรีบขนยายสิ่งของ
เอกสารและอื่น ๆ ในบริเวณขางเคียง ออกเจาหนาที่ไฟฟารีบตัดกระแสไฟและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ  

 ๑.๖ หากดับไฟได ใหสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม โดย
หนวยเปนผูดําเนินการ พรอมรายงานให ทร. ทราบ  

 ๑.๗ หากไมสามารถดับเพลิงขั้นตนไดดวยเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนของหนวย ใหรีบ ขอ
ความชวยเหลือไปยังหนวยดับเพลิงของเขตที่ ทร. กําหนด หรือ หนวยขางเคียงที่มีรถดับเพลิงอยูใหมาชวย
ดับเพลิง ดวยการโทรศัพทแจงเหตุ พรอมรายงานดวน ให ทร. ทราบ โดยใหเจาหนาที่ติดตอเปนผูดําเนินการ 
และในขณะที่รอ หนวยดับเพลิงของเขต มายังบริเวณที่เกิดเพลิงไหมควรปฏิบัติดังนี้  

  ๑.๗.๑ ผูอํานวยการดับเพลิงของหนวย และผูอํานวยการทั่วไปของหนวย รีบสั่ง
การใหทําการขนยายพัสดุ เอกสาร และอื่น ๆ ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ตามลําดับการ ขนยายที่ได
กําหนดไว ( ลําดับการขนยายที่ ๑ , ลําดับการขนยาย ที่ ๒, ลําดับการขนยาย ที่ ๓ )  

  ๑.๗.๒ เจาหนาที่จราจร อํานวยความสะดวกในการเขา - ออก ของรถ ดับเพลิงของ
หนวยตาง ๆ พรอมกับหามรถที่ไมเกี่ยวของ เขา - ออก ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม รวมทั้งเตรียมพื้นที่สําหรับ
การจอดรถของรถดับเพลิง และรถอื่น ๆ ที่มาสนับสนุนการดับเพลิง  

  ๑.๗.๓ ในกรณีที่ส่ิงของ เอกสาร พัสดุ มีจํานวนมาก และไมมีพื้นที่ในการกอง
ส่ิงของ สามารถขอรับการสนับสนุน ขส.ทร.และหนวยขนสง ในพื้นที่ ในการขนสิ่งของได  

  ๑.๗.๔ เมื่อแจงขอความชวยเหลือดับเพลิง จากหนวยดับเพลิงของเขตแลว 
ผูอํานวยการดับเพลิง หรือผูอํานวยการทั่วไปของหนวย แจงไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาของหนวยที่มีการผลิตกระแส ไฟฟาเอง ใหรีบดําเนินการตัดกระแสไฟฟาเพื่อสนับสนุนการ
ดับเพลิง  
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  ๑.๗.๕ แจงขอรับการสนับสนุนน้ําสําหรับการดับเพลิง จากหนวยขนสง หรือ 
หนวยขางเคียง ที่มีรถน้ําประจําอยู รวมทั้งหนวยที่มีหนาที่ควบคุมน้ําประปาในพื้นที่ เชน การประปานคร
หลวง, การประปาสวนภูมิภาค, โรงกรองน้ําในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนตน ในการสงแรงดันน้ํามาตาม
ทอน้ําประปา ใหมีแรงดันเพิ่มมากขึ้น  

  ๑.๗.๖ แจงโรงพยาบาล เพื่อขอสนับสนุนรถพยาบาลมายังบริเวณที่เกิดเพลิง ไหม
ในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และอื่น ๆ  

 ๑.๘ เมื่อหนวยดับเพลิงของเขต ( ที่ ทร. กําหนด ) มายังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม จะเปน
ผูอํานวยการดับเพลิง โดยผูอํานวยการทั่วไปของหนวยที่เกิดเพลิงไหม จะทําหนาที่เปนผูชวย หรือ ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการดับเพลิงของเขต โดยใหคําปรึกษา สนับสนุนกําลังพลในการขนยาย ส่ิงของ คนหาบุคคลที่ติดอยู
ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม หาแหลงน้ํา เพื่อสนับสนุนหนวยดับเพลิงของเขต พรอมทั้งใหขอมูลตาง ๆ เพื่อ
ชวยสนับสนุนการดับเพลิงของหนวยดับเพลิงของเขตตอไป  

 ๑.๙ เมื่อไฟดับแลว รีบเสนอรายงานดวนถึง ทร. เพื่อรายงานผลใหทราบตามแบบการ
รายงานดวนที่กําหนดตอไป  

๒. การปฏิบัติเม่ือหนวยหลายหนวยอยูในอาคารเดียวกัน  
 การปฏิบัติคงเหมือนกับการปฏิบัติของหนวยที่มีอาคารอยูในความรับผิดชอบ อาคารเดียว

และหนวยเดียว (ตามขอ ๑.) เพียงแตวาเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นมา ของหนวยใด ตองกระจายขาวใหหนวยตาง ๆ 
ที่อยูในอาคารนั้นทราบดวย เพื่อจะไดรีบชวยนําเอาเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนประจําหนวยมาสนับสนุนการ
ดับเพลิง พรอมทั้งจะไดเตรียมการอพยพ หากไมสามารถดับเพลิงไดดวยเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนประจํา
อาคารของหนวย สวนการสั่งการและอํานวยการดับเพลิง ยังคงเปนหนวยดับเพลิงของหนวยที่เกิดเพลิงไหม
เทานั้น สวนขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ยังคงเหมือนกับการปฏิบัติ (ตามขอ ๑.)  

๓. การปฏิบัติเม่ือหนวยมีหลายอาคารอยูในความรับผิดชอบ  
 การปฏิบัติของหนวยจะตองทําการจัดสถานีดับเพลิงยอย โดยจัดเปนสถานีดับเพลิงประจํา

อาคาร เพิ่มขึ้นมา เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย และใหเกิดความรวดเร็วในการระงับอัคคีภัยโดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเปนดังนี้  

 ๓.๑ เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นมาในอาคารใด ผูที่พบเห็นคนแรก จะตองรีบแจงขาว ดวยการ
ตะโกน เพื่อใหผูอ่ืนทราบและ/หรือโทรศัพทแจงไปยังหัวหนาอาคารนั้น หรือผูมีอาวุโสสูงสุด ของอาคารใน
ขณะที่เกิดเพลิงไหมพรอมทั้งรีบนําเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนที่ติดตั้งตามอาคารมาระงับอัคคีภัยโดยดวน  

 ๓.๒ เมื่อผูอาวุโสสูงสุดของอาคาร หรือหัวหนาอาคาร ทราบขาวใหรีบมาอํานวยการ
ดับเพลิง ณ บริเวณที่เกิดเพลิงไหม และแจงขาวใหผูที่อยูในอาคารนั้นทราบวาเกิดเพลิงไหมขึ้น เมื่อทุกคนใน
อาคารทราบแลว รีบออกมาแถว ณ ตําบลที่ที่กําหนดไว เพื่อรอรับคําสั่งจากหัวหนาอาคาร (ผูส่ังการดับเพลิง
ขั้นตน) ซ่ึงจะดําเนินการสั่งการดังนี้  
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  ๓.๒.๑ เจาหนาที่ดับเพลิงขั้นตน นําเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนเขาทําการดับเพลิง  
  ๓.๒.๒ เจาหนาที่ไฟฟา ทําการตัดกระแสไฟฟา บริเวณที่เกิดเพลิงไหม  
  ๓.๒.๓ เจาหนาที่ขนยาย ทําการขนยายสิ่งของบริเวณขางเคียง  
  ๓.๒.๔ เจาหนาที่ติดตอ ติดตอแจงใหนายทหารเวรทราบวาเกิดเพลิงไหมขึ้น  
  ๓.๒.๕ ผูไมมีหนาที่เกี่ยวของออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม  
 ๓.๓ หากดับไฟได ใหดําเนินการสํารวจความเสียหาย พรอมหาสาเหตุของการเกิดเพลิง

ไหม และรายงานตามลําดับชั้น จนถึง กองทัพเรือ  
 ๓.๔ หากไมสามารถดับไฟได การดําเนินการตอไปคง เหมือนกับขั้นตอนการปฏิบัติของ

หนวยที่มีอาคาร อยูในความรับผิดชอบอาคารเดียว ตามขอ ๑. เพียงแต นายทหารเวรและ เจาหนาที่ในสถานี
ดับเพลิงของหนวย มารวมตัวยังบริเวณอาคารที่เกิดเพลิงไหม เพื่อผูอํานวยการทั่วไปและผูอํานวยการ
ดับเพลิง จะไดส่ังการตามขั้นตอน การปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยตอไป  
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บทท่ี ๓ 
การกําหนดลําดับการขนยายพัสดุ สิ่งของและเอกสาร  

การกําหนดลําดับการขนยายพัสดุ ส่ิงของและเอกสาร เปนการกําหนดถึงความสําคัญของสิ่งอุปกรณ
ตาง ๆ รวมทั้งเอกสาร ที่สําคัญ ซ่ึงเปนการดําเนินการของหนวยตาง ๆ ที่จะตองถือปฏิบัติ เพื่อเปนการ
เตรียมการหรือเปนมาตรการ ที่กําหนดไวใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการขนยายพัสดุส่ิงของและ
เอกสารตาง ๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้  

๑. สัญลักษณในการกําหนดลําดับของการขนยาย  
 กําหนดลําดับของการขนยายไว ๓ ลําดับ คือ  
 ๑.๑ การขนยายลําดับที่ ๑ หมายถึง พัสดุ ส่ิงของและเอกสารที่มีความสําคัญ ตอหนวยอยาง

ยิ่งยวด ถาหากขาดหายไปหรือชํารุดจะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได  
 ๑.๒ การขนยายลําดับที่ ๒ หมายถึง พัสดุ ส่ิงของและเอกสารที่มีความสําคัญ ตอหนวยอยาง

ยิ่ง ถาหากขาดหายไปหรือชํารุด จะทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 ๑.๓ การขนยายลําดับที่ ๓ หมายถึง พัสดุ ส่ิงของและเอกสารที่มีความสําคัญ ตอหนวยอยาง

มาก ถาหากขาดหายไปหรือชํารุด จะทําใหการปฏิบัติงานไมเรียบรอย  
๒. สัญลักษณท่ีใชในการกําหนดลําดับการขนยาย  
 กําหนดเปนกระดาษพื้น สีขาว ขนาดกวาง ๔ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ตรงกลางเปนรูปสิ่งอุปกรณตาง 

ๆ ที่เกิดเพลิงไหมพรอมเปลวเพลิงเหนือรูปสิ่งอุปกรณ มีหมายเลขของลําดับการขนยาย ขนาดสูง ๒ นิ้ว ตัวสี
แดงอยูกลางเปลวเพลิง ใตรูปสิ่งอุปกรณตาง ๆ หางจากฐานของสิ่งอุปกรณที่เกิดเพลิงไหม ๑ นิ้ว มีขอความ
บงบอกถึงลําดับของการขนยายเอาไว ตัวอักษรและหมายเลขสีดํา (รูปแบบตามรูป)  

๓. การพิจารณาใหลําดับหมายเลขของการขนยาย  
 ในการพิจารณากําหนดลําดับการขนยายพัสดุ ส่ิงของและเอกสารของหนวยใดนั้น ให

หัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ตั้งแตระดับหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูมีอํานาจในการกําหนดลําดับ
การขนยาย หรือหัวหนาหนวยกําลังหรือหัวหนาคลังตาง ๆ ที่มีอํานาจในการควบคุม กํากับดูแลสิ่งอุปกรณ 
พัสดุ และเอกสารนั้น ๆ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดลําดับการขนยาย เชน ผบ.หมวด, ผบ.เรือ, ผูควบคุมเรือ, 
นายคลังตาง ๆ เปนตน  

๔. การใหหมายเลขหรือลําดับการขนยายพัสดุสิ่งของและเอกสารมีการพิจารณาดังนี้  
 ๔.๑ เอกสาร ถาเปนเอกสารประเภทลับที่สุด ลับมาก และลับ จะใหหมายเลขของการขนยาย

เปนลําดับที่ ๑ สวนเอกสารประเภท ปกปด หรือเอกสารที่ไดลดลําดับความสําคัญ ลงแลว และระเบียบตาง ๆ จะ
ใหหมายเลขของการขนยายเปนลําดับที่ ๒ สวนเอกสารอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากนี้ จะใหหมายเลขของการขนยาย
เปนลําดับที่ ๓ 
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 ๔.๒ พัสดุและสิ่งของ การพิจารณาใหหมายเลขลําดับการขนยาย ใหพิจารณาถึงความสําคัญ
ของพัสดุหรือส่ิงของนั้น ๆ ตอภารกิจของหนวยเปนสําคัญ ถาเปนพัสดุหรือส่ิงของ ซ่ึงถาขาดหรือสูญเสีย
แลว จะทําใหการปฏิบัติงานของหนวยลมเหลวหรือไมสามารถปฏิบัติงานได ก็จะใหหมายเลขการขนยาย
เปนลําดับที่ ๑ สวนถาเปนพัสดุหรือส่ิงของที่มีความสําคัญรองลงไป ก็จะใหหมายเลข ลดหล่ันลําดับกันไป
เปนลําดับที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ แตถาเปนพัสดุหรือส่ิงของที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ไมสามารถพิจารณา
ลดหล่ันความสําคัญแตละอันได ใหคํานึงในเรื่องของราคา มาเปนเครื่องพิจารณาใหหมายเลขลําดับการขน
ยายแทนได โดยพัสดุหรือส่ิงของที่มีราคาแพงหรือราคาสูง จะใหหมายเลขลําดับการขนยายเปนหมายเลข
ลําดับที่ ๑ , ๒ , ๓ เรียงตามกันไป  

๕. ลําดับการรีบเรง  
 นอกจากจะกําหนดลําดับการขนยายเอาไวแลว แตบางครั้งในหองนั้น ๆ อาจจะมีลําดับของ

เอกสาร , พัสดุ หรือส่ิงของ ที่ไดหมายเลขลําดับการขนยายที่เหมือนกัน จึงทําใหเกิดความ ยุงยาก หากเกิด
อัคคีภัยเกิดขึ้น และดวยระยะเวลาที่ขณะเกิดเพลิงไหม มีเวลาสั้น ๆ ทําใหเกิดความยุงยากในการเคลื่อนยาย
หรืออพยพส่ิงของนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีผูมาชวยเหลือในการขนยายสิ่งของจะทําใหระบบของการ
จัดการ และการตัดสินใจในการเลือกขนยายสิ่งของนั้น ๆ สับสน ฉะนั้น จึงควรมีการเตรียมการเพื่อมิใหเกิด
ความสับสน และเกิดความรวดเร็วในการจําแนกสิ่งอุปกรณที่มีลําดับการขนยายที่เทากัน วาสิ่งใดควร
นําออกไปกอนและหลัง โดยใหพิจารณาลําดับหมายเลข 1 , 2 ,3 ( เลขอาระบิค ) ติดไวดานลางของ
เครื่องหมายลําดับการขนยาย ซ่ึงพิจารณาจากหองนั้น ๆ วามีเครื่องหมายลําดับการขนยายที่เหมือนกันกี่อันก็
ใหเรียงกันไปตามลําดับความสําคัญ เลขที่ใหใตเครื่องหมายลําดับการขนยายนี้ เราเรียกวาลําดับการรีบเรงใน
การขนยายเมื่อเกิดอัคคีภัย  

๖. ขนาดของลําดับและการรีบเรงในการขนยายเมื่อเกิดอัคคีภัย  
 เปนตัวเลขอาระบิค ขนาดตัวเลข ๑ นิ้ว กลางกระดาษสี่เหล่ียมจัตุรัส พื้นสีขาว กวางและยาว 

๒ นิ้ว ตัวเลขเปนสีน้ําเงินเขมหรือสีดํา  
๗. การติดสัญลักษณลําดับของการขนยายและความรีบเรงในการขนยาย  
ใหติดลงบนพัสดุ ส่ิงของ ตูหรือช้ันที่เก็บพัสดุ ส่ิงของหรือเอกสารนั้น ๆ โดยใหติดและสามารถ

มองเห็นไดในระดับสายตา ใตสัญลักษณของการขนยาย ใหติดลําดับความรีบเรงในการขนยายเอาไวดวย  
๘. การจัดทําสัญลักษณลําดับการขนยายและความรีบเรงในการขนยาย  
 ใหกรมพลาธิการทหารเรือ เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดทําและแจกจายใหกับหนวยตาง 

ๆ เพื่อจะไดเปนแบบเดียวกันทั่วกองทัพเรือ 

 



 20

รูปสัญลักษณท่ีใชในการกําหนดลําดับการขนยาย 
การขนยายลําดับที่ ๑ การขนยายลําดับที่ ๒ 
การขนยายลําดับที่ ๓  

การรีบเรงในการขนยายเมื่อเกิดอัคคีภัย 
ความรีบเรงที่ ๑ ความรีบเรงที่ ๒ 
ความรีบเรงที่ ๓  ความรีบเรงที่ ๔ 
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บทท่ี ๔  
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือดับเพลิงของหนวย  

เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงของหนวยตาง ๆ ใน ทร. เปนไปใน แนวทางเดียวกัน 
ทร. จึงใหหนวยตาง ๆ ทราบ และถือปฏิบัติตามบันทึก คณะกรรมการ ปคส.ทร. ที่ ๓/๒๕๒๒ ลง ๑๘ ก.ค.
๒๒ เร่ือง วิธีปฏิบัติในการ เบิกจายเครื่องมือดับเพลิง ( ผนวก ซ. ) และบันทึก กบ.ทร.ที่ ๘๓๕๕/๒๖ ลง ๘ 
ธ.ค.๒๖ เร่ือง ขออนุมัติกําหนดการรับผิดชอบเครื่องมือ ดับเพลิงประจําอาคาร ( ผนวก ฌ. ) ปรากฏวาหนวย
ตาง ๆ ยังมีการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับบันทึก ส่ังการดังกลาว ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความเขาใจ คลาดเคลื่อนใน
ขอความ ตาง ๆ หรือการที่หนวย ไมทราบวามีบันทึกสั่งการในเรื่องตาง ๆ เหลานี้อยู ดังนั้นจึงขอทําความ
เขาใจแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือดับเพลิงของหนวย ดังนี้  

๑. อัตราเครื่องมือดับเพลิง ๑.๑ ปจจุบันอัตราเครื่องมือดับเพลิงของหนวย มีลักษณะเปนอัตราประจํา
หนวย โดยมีเพียง อาคารสวนบัญชาการ ๑ - ๕ เทานั้น ที่กําหนดเปนอัตราประจําอาคาร และคณะกรรมการ 
ปคส.ทร.มีหลักการพิจารณา อนุมัติหรือแกไข/เพิ่มเติม อัตราตามที่หนวยเสนอเรื่องใหพิจารณาดังนี้  

  ๑.๑.๑ หากเรื่องที่หนวยเสนอใหพิจารณาเปนการแกไข / เพิ่มเติมอัตราเดิมของ
หนวย โดยมีปริมาณการแกไข / เพิ่มเติมไมมากนัก คณะกรรมการ ฯ จะอนุมัติใหแกไข / เพิ่ม เปนการ
ช่ัวคราว เพื่อใหหนวย สามารถเบิกเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงไปใชได และจะรวบรวมเรื่องในลักษณะ
เชนนี้ไว จนมีปริมาณที่เหมาะสม หรือจนสิ้นปงบประมาณ จึงจะเสนอ ทร.ขออนุมัติแกไข / เพิ่ม เปนอัตรา ฯ 
ถาวรตอไป  

  ๑.๑.๒ หากเรื่องที่หนวยเสนอใหพิจารณาเปนการแกไข / เพิ่มเติมอัตราเดิมของ
หนวยโดยมีปริมาณการแกไข / เพิ่มเติมมาก คณะกรรมการ ฯ จะเสนอ ทร. ขออนุมัติยกเลิกอัตรา ฯ เดิมของ
หนวย และใชอัตรา ฯ ที่กําหนดใหใหม  

  ๑.๑.๓ การปฏิบัติเชนนี้ทําใหเกิดความสับสนในการอางอิงอัตรา ฯ ของหนวยตาง 
ๆ มาก เนื่องจากมีการอนุมัติใหแกไข / เพิ่มเติม ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร ทั้งจากคณะกรรมการ ปคส.
และจาก ทร. อีกทั้งยังมี การยกเลิกอัตรา ฯ และอนุมัติใหใชอัตรา ฯ ใหมอยูเสมอ ขณะนี้ คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. กําลังทบทวนการ กําหนดอัตรา เครื่องมือดับเพลิงของหนวยบก โดยมีแนวความคิดที่จะกําหนด
เปนอัตราประจําอาคาร โดยใชเลขทะเบียนประจําอาคาร ในระบบควบคุมอาคารและสิ่งกอสราง ซ่ึง กบ.ทร.
กําลังดําเนินการจัดทําอยูในขณะนี้เปนหมายเลขอางอิงของอัตรา อยางไรก็ตาม การดําเนินการนี้ จะตองใช
เวลาระยะหนึ่งจึงจะปรากฏผลเปนรูปธรรม  

 ๑.๒ โดยทั่วไป แมวาการกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิงจะกําหนดเปนอัตราเครื่องมือ
ดับเพลิงประจําหนวย แตโดยแทจริงแลว เปนอัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําอาคารและสถานที่ตาง ๆ ของ
หนวยนั้น ๆ และเครื่องมือดับเพลิง ที่กําหนดไวในอัตรา เปนเครื่องมือดับเพลิง ที่ถูกออกแบบติดตั้งมาพรอม
กับการสรางอาคาร หรือหากมีการติดตั้งเพิ่มเติม ก็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดเครื่องมือ
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ดับเพลิงขั้นตนของ ทร. ( อทร.๙๒๐๖ ) ซ่ึง เปนการกําหนด ชนิด ขนาด และ จํานวน เครื่องมือดับเพลิงให
เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะของอาคาร ดังนั้นหนวยจึง ไมควรยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนง ที่ติดตั้ง 
เครื่องมือดับเพลิง ตามที่กําหนดไวในอัตรา รวมทั้งเมื่อมีการยายสถานที่ทําการ หนวยไมสามารถนํา
เครื่องมือดับเพลิง ที่มีอยูไปติดตั้งยังสถานที่ทําการใหมได แตจะตองสงมอบเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยที่จะ
มารับผิดชอบใหมไวใชงานตอไป ในการนี้ หากหนวยพิจารณาแลวเห็นวา เครื่องมือดับเพลิงที่ติดตั้งใน
ปจจุบันไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ก็ใหหนวยเสนอ คณะกรรมการ ปคส.ทร. เพื่อขอแกไข / ปรับปรุง
อัตราใหเหมาะสมตอไป  

๒. หนวยผูรับผิดชอบเครื่องมือดับเพลิง  
 ๒.๑ จากการที่ ทร.กําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิงเปนอัตราประจําหนวยหรืออัตราประจํา

อาคารบางอาคาร จึงทําใหเกิดความสับสนในกรณีที่มีหลายหนวยอยูในอาคารเดียวกัน เชน อาคารสวน
บัญชาการ ๑ ซ่ึงมี กบ.ทร.และ กพ.ทร. ใชพื้นที่ในอาคารรวมกัน ดังนั้น ทร. จึงกําหนดใหหนวยที่เปนผูดูแล
รับผิดชอบอาคาร ตามระเบียบ ทร.ที่ ๕๘ เปนผูรับผิดชอบ เครื่องมือดับเพลิงของอาคารนั้น ( ผนวก ฌ. ) เมื่อ
กําหนดเชนนี้แลว จะเห็นวาในกรณีของอาคาร ๑ กบ.ทร. จะตองเปนหนวย รับผิดชอบเครื่องมือดับเพลิงของ
อาคาร เนื่องจาก กบ.ทร.เปนหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร ๑ ตามระเบียบ ทร.ที่ ๕๘ และเนื่องจาก กบ.ทร. 
เปนหนวยรับผิดชอบเครื่องมือดับเพลิงของอาคาร ดังนั้นจึงตองเปนหนวยหลักในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ทร.วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ อันไดแก การกําหนดเสนทางหนีไฟ เสนทางขนยาย 
แผนผังจุดติดตั้งเครื่องมือ ดับเพลิงและ สวิตชไฟรวม แผนผังพื้นที่รวมพลและพื้นที่วางสิ่งของ ตลอดจน
จัดทําขอตกลงและแนวทางการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ ในอาคารดวย สําหรับเครื่องมือดับเพลิงในอาคารนั้น 
กบ.ทร.อาจสงมอบเครื่องมือดับเพลิงบางสวนใหหนวยตาง ๆ ในอาคารไวใชงานตามพื้นที่ที่ รับผิดชอบ ซ่ึง
หนวยตาง ๆ ที่ไดรับมอบเครื่องมือดับเพลิงไวใชงานจะตองดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง ใหมีความพรอมใช
งานไดตลอดเวลาอันไดแก การเตรียมและตรวจตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งการเติมสารดับเพลิงตาง ๆ 
ใหเต็มตามเกณฑของเครื่องมือดับเพลิงนั้น ๆ ดวย  

 ๒.๒ ในกรณีที่มีหนวยเพียงหนวยเดียวในอาคาร ใหหนวยนั้นเปนผูดูแล รับผิดชอบอาคาร 
โดย ทร.ไมตองสั่งการเพิ่มเติม ทั้งนี้ รวมถึงอาคารที่มีลักษณะเปนโรงงาน โรงซอมตาง ๆ ที่มีหนวยแยก
หลายหนวยในอาคารดวย เชน อาคารโรงซอมของ อจปร.อร. ซ่ึงมีหนวยแยกของ สพ.ทร.และ อล.ทร.อยูใน
โรงงาน หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารตามระเบียบ ทร. ที่ ๕๘ คือ อจปร.อร. และจะตองเปนหนวยหลักใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ทร. วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ โดยใชแนวทางการปฏิบัติ ตามขอ 
๒.๑  

 ๒.๓ ในกรณีที่มีหนวยหลายหนวยอยูในอาคารเดียวกัน แตมีอัตราเครื่องมือ ดับเพลิงประจํา
หนวยแยกจากกัน เชน อาคาร บก.วศ.ทร./สวพ.ทร. ซ่ึงมีหนวย วศ.ทร.และ สวพ.ทร.ใชพื้นที่ในอาคาร
รวมกันแตมีอัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวย วศ.ทร. และ สวพ.ทร. แยกจากกัน ใหหนวยผูดูแล



 23

รับผิดชอบอาคารตามระเบียบ ทร.ที่ ๕๘ ซ่ึงในกรณีนี้ คือ วศ.ทร. เปนหนวยหลัก ในการปฏิบัติตาม ระเบียบ 
ทร.วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย โดยใชแนวทางการปฏิบัติตามขอ ๒.๑ ยกเวนความรับผิดชอบเครื่องมือ
ดับเพลิง ใหเปนไปตามอัตราเครื่องมือดับเพลิงที่หนวยนั้นถือครอง  

 ๒.๔ หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารตามระเบียบ ทร. ที่ ๕๘ สามารถสอบถาม ไดจาก กอง
การฐานทัพและอสังหาริมทรัพย กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ ( กฐท.กบ.ทร. )  

 ๒.๕ หนวยผูรับผิดชอบเครื่องมือดับเพลิง ตองจัดทําทะเบียนคุมเครื่องมือ ดับเพลิงที่อยูใน
ความรับผิดชอบ โดยอนุโลมตามแบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑของ พธ.ทร. ตามตัวอยางทะเบียนครุภัณฑ
ประเภทอุปกรณดับเพลิงของ บก.ศกล.ฐท.สส. ( ผนวก ญ.) ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณดับเพลิงเปนครุภัณฑที่จัด
อยูในพัสดุ ประเภท ๔๒๑๐ ซ่ึงเปนครุภัณฑสาย พธ. ที่จะตองมีการ ตรวจสอบและรายงานทุกป  

๓. การปฏิบัติเม่ือมีการยายหนวยหรือเปล่ียนสถานที่ทําการ  
 ตามบันทึก คณะกรรมการ ปคส.ทร.ที่ ๓/๒๕๓๒ ( ผนวก ซ. ) ขอ ๒.๓.๓ กําหนดใหเมื่อ

ยายสถานที่ทําการใหดําเนินการ โอนเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยที่มารับผิดชอบใหมและสําเนารายการรับ
และสงมอบให พธ.ทร.ทราบเพื่อแกไขอัตรา จะเห็นวาการยายสถานที่ทําการ มี ๒ ลักษณะ คือ หนวยผูดูแล
รับผิดชอบอาคารยายสถานที่ทําการหรือหนวยที่ใชพื้นที่ในอาคาร ยายสถานที่ทําการ ซ่ึงทําใหการโอน
เครื่องมือดับเพลิงใหหนวยที่มารับผิดชอบใหม มีรายละเอียด ที่แตกตางกันดังนี้  

 ๓.๑ หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารยายสถานที่ทําการ เมื่อหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารยาย
สถานที่ทําการ จะตองโอนเครื่องมือดับเพลิง ใหหนวยที่มารับผิดชอบอาคารใหม มิใชโอนใหหนวยที่มา
รับผิดชอบพื้นที่ ดังกรณีตัวอยางที่ ทร.อนุมัติให สตช.ทร.และ สวพ.ทร.เขาใชพื้นที่ของ สรส.เดิม และ
กําหนดชื่ออาคาร สรส.เดิมวา " อาคารสวนบัญชาการ ๕ " รวมทั้งกําหนดให สวพ.ทร.เปนหนวยผูดูแล
รับผิดชอบอาคาร ปรากฏวา สรส.ซ่ึงเดิมเปนหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร ไดโอนเครื่องมือดับเพลิง ช้ันลาง
ของอาคารให สตช.ทร.และโอนเครื่องมือดับเพลิงชั้นบนของอาคารให สวพ.ทร.ตามพื้นที่ที่ ทร.กําหนดให
หนวยทั้งสอง ใชพื้นที่ในอาคาร ๕ ตอมา ทร.อนุมัติให จร.ทร.เขาใชพื้นที่อาคาร ๕ แทน สวพ.ทร. และ
กําหนดให จร.ทร.เปนหนวยผูดูแลรับผิดชอบ อาคาร ๕ สวพ.ทร.จึงโอนเครื่องมือดับเพลิง ( ที่ไดรับโอนจาก 
สรส. ) ให จร.ทร. แตเมื่อ จร.ทร.ตรวจสอบอัตราเครื่องมือดับเพลิงแลว พบวาหนวยตาง ๆในอาคาร ๕ ไมมี
อัตราเครื่องมือดับเพลิง แตมีเครื่องมือดับเพลิงที่ไดรับโอนจาก สรส.เดิม จะเห็นวา สรส.มีความเขาใจ 
คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ตามขอ ๒.๓.๓ ของ ผนวก ซ. กลาวคือ สรส. เขาใจวาการโอนเครื่องมือดับเพลิง
ใหหนวยที่มารับผิดชอบใหม คือ การโอนเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยที่มารับผิดชอบพื้นที่ใหม( แทนที่จะ
เปนการโอนใหหนวยที่มารับผิดชอบอาคารใหม ) จึงทําให สตช.ทร.และ สวพ.ทร.ไดรับโอนเครื่องมือ
ดับเพลิงทั้งสองหนวยและเมื่อ สตช.ทร.และ สวพ.ทร.ไดรับโอนเครื่องมือดับเพลิงแลว ก็มิไดเสนอ 
คณะกรรมการ ปคส.ทร. เพื่อขออนุมัติอัตราเครื่องมือดับเพลิงของหนวย จึงทําใหหนวยในอาคาร ๕ ไมมี
อัตรา เครื่องมือดับเพลิง การปฏิบัติที่ถูกตองควรจะเปนลําดับดังนี้ - เมื่อ ทร.อนุมัติให สวพ.ทร.เปนหนวย
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รับผิดชอบอาคาร ๕ สรส.จึงควรโอนเครื่องมือดับเพลิง ทั้งหมดให สวพ.ทร.และสําเนารายการรับและสง
มอบให พธ.ทร.ทราบ - เมื่อสวพ.ทร.ไดรับมอบเครื่องมือดับเพลิงแลวจะตองเสนอคณะกรรมการ ปคส.ทร.
เพื่อขออนุมัติอัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวยหรือเครื่องมือดับเพลิงประจําอาคาร ๕ - เมื่อคณะกรรมการ 
ปคส.ทร. เสนอ ทร. อนุมัติเครื่องมือดับเพลิงแลว สวพ.ทร.ในฐานะ ผูดูแลรับผิดชอบอาคาร ๕ จะตองเปน
หนวยหลักในการปฏิบัติตามระเบียบ ทร.วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ โดยใชแนวทางการ
ปฏิบัติตามขอ ๒.๑ - เมื่อ ทร. อนุมัติให จร.ทร. เขาใชพื้นที่อาคาร ๕ แทน สวพ.ทร. และกําหนดให จร.ทร. 
เปนหนวยรับผิดชอบอาคาร ๕ สวพ.ทร.จึงโอนเครื่องมือดับเพลิงทั้งหมดให จร.ทร. และสําเนารายการรับ
และสงมอบให พธ.ทร.ทราบ - เมื่อ จร.ทร.ไดรับโอนเครื่องมือดับเพลิงจาก สวพ.ทร.แลว จะตองเสนอ 
คณะกรรมการ ปคส.ทร. แกไขอัตราเครื่องมือดับเพลิงใหถูกตอง รวมทั้งเปนหนวยหลักในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทร.วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ โดยใชแนวทางการปฏิบัติตามขอ ๒.๑  

 ๓.๒ หนวยที่ใชพื้นที่ในอาคารยายสถานที่ทําการ เมื่อหนวยที่ใชพื้นที่ในอาคารยายสถานที่
ทําการจะตองสงมอบเครื่องมือดับเพลิง ( ที่ไดรับจากหนวยผูดูแลรับผิดชอบ อาคารเมื่อคร้ังเขามาใชพื้นที่ใน
อาคาร ) คืนใหหนวย ผูดูแลรับผิดชอบอาคาร ซ่ึงหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร จะไดสงมอบ เครื่องมือ
ดับเพลิงดังกลาว ใหหนวยที่ยายเขามาใชพื้นที่ในอาคารใหมไวใชงานตอไป จากกรณีตัวอยางของอาคาร ๕ 
ดังที่ไดกลาวไปแลวในขอ ๓.๑ ในอนาคต หาก ทร.กําหนดให สตช.ทร.ตองยายสถานที่ทําการและให หนวย
ใหมเขามาใชพื้นที่แทน สตช.ทร. สตช.ทร.จะตองสงคืนเครื่องมือดับเพลิงที่ไดมอบจาก จร.ทร. ( ซ่ึงเปน
หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร ๕ ) คืนให จร.ทร. และจร.ทร.จะสงมอบเครื่องมือ ดับเพลิงใหหนวยใหมไวใช
งานตอไป  

๔. สรุปแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือดับเพลิงของหนวย  
 ๔.๑ หนวยตาง ๆ ปฏิบัติตามบันทึก คณะกรรมการ ปคส.ทร. ที่ ๓/๒๕๒๒ ลง ๑๘ ก.ค.๒๒ 

เร่ือง วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเครื่องมือดับเพลิง ( ผนวก ซ. )  
 ๔.๒ ใหหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารตามระเบียบ ทร.ที่ ๕๘ เปนหนวยรับ ผิดชอบ

เครื่องมือดับเพลิง ของอาคาร ( ผนวก ฌ. )  
 ๔.๓ หนวยรับผิดชอบเครื่องมือดับเพลิง ตองจัดทําทะเบียนคุมเครื่องมือ ดับเพลิงที่อยูใน

ความรับผิดชอบโดยอนุโลมตามแบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑของ พธ.ทร. ( ผนวก ญ.)  
 ๔.๔ การกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิงจะกําหนดเปนอัตราประจําหนวย โดยมีเพียงอาคาร 

สวนบัญชาการ ๑ - ๕ เทานั้น ที่กําหนดเปนอัตราประจําอาคาร  
 ๔.๕ การกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวย จะมีลักษณะเปนอัตรา เครื่องมือ

ดับเพลิง ประจําอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ ของหนวย ดังนั้นหนวยจึงไมควรยายหรือ สับเปลี่ยนตําแหนงที่
ติดตั้งเครื่องมือ ดับเพลิง ที่กําหนดไวในอัตรา  
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 ๔.๖ หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร จะตองเปนหนวยหลักในการปฏิบัติตามระเบียบ ทร. วา
ดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ โดยการกําหนดเสนทางและแผนผังตาง ๆ ของอาคาร รวมทั้ง
จัดทําขอตกลง และแนวทางการปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัยของหนวยตาง ๆ ในอาคารดวย  

 ๔.๗ ใหหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคาร สงมอบเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยตาง ๆ ในอาคาร
ไวใชงาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหนวยที่ไดรับเครื่องมือดับเพลิงจะตองดูแลรักษาเครื่องมือ
ดับเพลิงใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา  

 ๔.๘ อาคารที่มีหนวยเพียงหนวยเดียวในอาคารหรือมีหนวยแยกอื่น ๆ ใชพื้นที่ในอาคาร ให
หนวยนั้นเปนหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารโดยที่ ทร.ไมตองสั่งการ  

 ๔.๙ เมื่อหนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารยายสถานที่ทําการ ใหโอนเครื่องมือ ดับเพลิง ให
หนวยผูดูแลรับผิดชอบอาคารใหม พรอมทั้งสําเนารายการรับและสงมอบเครื่องมือ ดับเพลิงให พธ.ทร.ทราบ 
และใหหนวยผูดูแล รับผิดชอบอาคารใหมเสนอ คณะกรรมการ ปคส.ทร.เพื่อขอแกไขอัตราเครื่องมือ
ดับเพลิงใหถูกตอง  

๔.๑๐ เมื่อหนวยที่ใชพื้นที่ในอาคารยายสถานที่ทําการ ใหสงมอบเครื่องมือ ดับเพลิง คืนใหหนวย
ผูดูแลรับผิดชอบอาคาร และเมื่อหนวยที่ใชพื้นที่ในอาคารใหมเขาใชพื้นที่ในอาคารแลว ใหหนวยผูดูแล
รับผิดชอบอาคาร สงมอบเครื่องมือดับเพลิงใหหนวยที่ใชพื้นที่ในอาคารใหมไวใชงานตอไป 
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ผนวก ก.  
 

 
ระเบียบกองทพัเรือ 

วาดวยการปฏบัิติเกี่ยวกับอัคคีภัย 
พ.ศ.๒๕๓๑ 

      

โดยที่อัคคีภัยอาจเกิดขึ้นไดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเลอหรือการกอ วินาศกรรม อันเปน
ผลใหทรัพยสมบัติของชาติตองสูญเสียไป ดังนั้นเพื่อปองกันมิใหความเสียหายอยางใหญหลวงจากอัคคีภัย
เกิดขึ้นแกสวนราชการในกองทัพเรือ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑" 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบของกองทัพเรือที่ ๔ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยฉบับ ลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๐๓ บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ การจัดสถานีดับเพลิงในกองทัพเรือ แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ 
  ๔.๑ สถานีดับเพลิงทั่วไป 
  ๔.๒ สถานีดับเพลิงของหนวยบก 
  ๔.๓ สถานีดับเพลิงในเรือ 
 ขอ ๕ สถานีดับเพลิงทั่วไปเปนสถานีที่จัดขึ้น เพื่อปฏิบัติการดับเพลิงแกสวนราชการในกองทัพเรือที่
ไดเกิดเพลงไหมขึ้น ซ่ึงประกอบดวยผูกระทําหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูอํานวยการทั่วไป 
  ๕.๒ ผูชวยผูอํานวยการทั่วไป 
  ๕.๓ ผูอํานวยการดับเพลิงเขต 
  ๕.๔ ผูอํานวยการดับเพลิงของหนวย 
  ๕.๕ ผูควบคุมชวยดับเพลิง 
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  ๕.๖ เจาหนาที่ดับเพลิงแบงออกเปน 
   ๕.๖.๑ ดับเพลิงทั่วไป 
   ๕.๖.๒ ดับเพลิงของหนวย 
   ๕.๖.๓ ชวยดับเพลิง 
  ๕.๗ เจาหนาที่ขนยาย 
  ๕.๘ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๕.๙ เจาหนาที่พยาบาล 
  ๕.๑๐ เจาหนาที่พลาธิการ 
 ขอ ๖ สถานีดับเพลิงของหนวยบก เปนสถานีที่จัดขึ้นเปนการภายในของแตละ สวนราชการ เพื่อทํา
การดับเพลิงที่เกิดขึ้นแกสวนราชการของตน และชวยเหลือดับเพลิงที่เกิดขึ้นแก สวนราชการใกลเคียงตาม
โอกาส ซ่ึงประกอบดวยผูกระทําหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ ผูอํานวยการทั่วไปของหนวย 
  ๖.๒ ผูอํานวยการดับเพลิงของหนวย 
  ๖.๓ เจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งจัดตามความจําเปนของสวนราชการ และตามจํานวนเครื่องมือ 
เครื่องใชในการดับเพลิงที่มีอยู เชน 
   ๖.๓.๑ รถดับเพลิง 
   ๖.๓.๒ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
   ๖.๓.๓ เครื่องดับเพลิงขั้นตน 
   ๖.๓.๔ เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการดับเพลิง 
   ๖.๓.๕ เครื่องมือและอุปกรณกูภัย / ชวยชีวิต 
  ๖.๔ เจาหนาที่ร้ือขนของ 
  ๖.๕ เจาหนาที่ติดตอ 
  ๖.๖ เจาหนาที่จราจร 
  ๖.๗ เจาหนาที่อ่ืน ๆ ตามความจําเปน 
 ขอ ๗ สถานีดับเพลิงในเรือเปนสถานีที่จัดขึ้นเปนการภายในของเรือแตละลํา เพื่อการดับเพลิงที่
เกิดขึ้นภายในเรือโดยมิตองหวังพึ่งการชวยเหลือดับเพลิงจากสวนราชการอื่น ๆ เปนประการสําคัญ ผูกระทํา
หนาที่ตาง ๆ เปนไปตามสถานีดับเพลิงที่กําหนดไว 
 ขอ ๘ เมื่อเกิดอัคคีภัยนอกจากการดับเพลิงแลวใหมีการชวยเหลืออ่ืน ๆ ดังนี้ 
  ๘.๑ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือกองขนสง ฐานทัพเรือสัตหีบ สงหนวยขนยายไปยังบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม 
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  ๘.๒ กรมแพทยทหารเรือ หรือโรงพยาบาลทหารเรือสงหนวยพยาบาลไปยังบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม 
  ๘.๓ หนวยสารวัตร และหนวยรักษาความปลอดภัย สงกําลังไปชวยรักษาความปลอดภัย 
และการจราจร 
  ๘.๔ กรมพลาธิการทหารเรือหรือกองพลาธิการ ฐานทัพเรือสัตหีบหรือพลาธิการของหนวย
สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในเรื่องการกินอยู หลับนอน 
 ขอ ๙ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย จึงกําหนดที่ตั้งของหนวยราชการในกองทัพเรือ
เปนเขตตาง ๆ ดังนี้ 
  ๙.๑ เขต ๑ สวนราชการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 
  ๙.๒ เขต ๒ สวนราชการที่ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ 
  ๙.๓ เขต ๓ สวนราชการที่ตั้งอยูในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ บานฉาง จังหวัด
ระยอง 
  ๙.๔ เขต ๔ สวนราชการที่ตั้งอยูในที่อ่ืน ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว 
 ขอ ๑๐ ผูอํานวยการทั่วไปสําหรับเขตตาง ๆ มีดังนี้ 
  ๑๐.๑ เขต ๑ และเขต ๒ ผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือรองผูบัญชาการ ฐานทัพเรือ
กรุงเทพ 
  ๑๐.๒ เขต ๓ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หรือรองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หรือ
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ 
  ๑๐.๓ เขต ๔ ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่เกิดเพลิงไหม 
 ขอ ๑๑ ผูอํานวยการทั่วไปมีหนาที่อํานวยการทุกอยางเกี่ยวกับการดับเพลิง ตลอดจนการรื้อทําลาย
เพื่อประโยชนในการดับเพลิง การขนยาย การรักษาความปลอดภัยและการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย 
 ขอ ๑๒ ใหสวนราชการที่เกดิเพลิงไหมมหีนาที่ในการดับเพลิงขั้นตนโดยใหขาราชการทหารทีม่ี
อาวุโสของสวนราชการที่เกดิเพลิงไหมนัน้ เปนผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยกับเปน ผูชวยผูอํานวยการ
ทั่วไปดวยอีกตําแหนงหนึ่ง 
 ขอ ๑๓ หนาทีด่ับเพลิงทั่วไปมีหนาที่ดังนี ้
  ๑๓.๑ เขต ๑ และเขต ๒ ใหแผนกดับเพลิง กองบังคับการฐานทัพเรือกรุงเทพ มีหนาที่
ดับเพลิงทั่วไป และใหหัวหนาแผนกดับเพลิง กองบังคับการฐานทัพเรือกรุงเทพ เปน ผูอํานวยการดับเพลิง
เขต 
  ๑๓.๒ เขต ๓ ใหแผนกรถยนตกองขนสงฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาที่ดับเพลิงทั่วไป และให
ผูบังคับกองขนสงฐานทัพเรือสัตหีบ เปนผูอํานวยการดับเพลิงเขต 
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  ๑๓.๓ เขต ๔ ใหสวนราชการที่เกิดเพลิงไหมดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยใหขาราชการ
ที่มีอาวุโสของสวนราชการที่เกิดเพลิงไหมนั้น เปนผูอํานวยการดับเพลิงของหนวย และเปนผูอํานวยการ
ทั่วไปของหนวยอีกตําแหนงหนึ่งดวย 
 ขอ ๑๔ ใหสวนราชการที่มีรถดับเพลิงหรือเครื่องมือดับเพลิง มีหนาที่ชวยดับเพลิงแกสวนราชการ
ในกองทัพเรือ ซ่ึงอยูใกลเคียงและรองขอมา หรือตามที่ไดมีการตกลงชวยเหลือซ่ึงกันไวกอนแลว ทั้งนี้ ให
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่มีรถดับเพลิง หรือเครื่องมือดับเพลิงนั้น ๆ จัดหนวยชวยดับเพลิงและผู
ควบคุมไปชวยดับเพลิง 

 ขอ ๑๕ เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นที่สวนราชการใด ใหสวนราชการนั้น พิจารณาติดตอ ขอความขอความ
ชวยเหลือไปยังสวนราชการตอไปนี้คือ 
  ๑๕.๑ เขต ๑ 
   ๑๕.๑.๑ หนวยใกลเคียงที่มีเครื่องมือดับเพลิง 
   ๑๕.๑.๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
   ๑๕.๑.๓ แผนกดับเพลิงกองบังคับการฐานทัพเรือกรุงเทพ 
   ๑๕.๑.๔ หนวยดับเพลิงที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๑.๕ กองพันสารวัตรกรมนาวิกโยธิน 
   ๑๕.๑.๖ หนวยรักษาความปลอดภัยที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๑.๗ กรมแพทยทหารเรือ 
   ๑๕.๑.๘ กรมพลาธิการทหารเรือ 
  ๑๕.๒ เขต ๒ 
   ๑๕.๒.๑ หนวยใกลเคียงที่มีเครื่องมือดับเพลิง 
   ๑๕.๒.๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
   ๑๕.๒.๓ หนวยดับเพลิงที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๒.๔ หนวยรักษาความปลอดภัยที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๒.๕ โรงพยาบาลที่ใกลเคียง 
  ๑๕.๓ เขต ๓ 
   ๑๕.๓.๑ หนวยใกลเคียงที่มีเครื่องมือดับเพลิง 
   ๑๕.๓.๒ แผนกรถยนตกองขนสงฐานทัพเรือสัตหีบ 
   ๑๕.๓.๓ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
   ๑๕.๓.๔ หนวยรักษาความปลอดภัยที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๓.๕ กองรอยสารวัตรที่ ๔ และที่ ๕ กองพันสารวัตรกรมนาวิกโยธิน 
   ๑๕.๓.๖ หนวยดับเพลิงที่ใกลเคียง 
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   ๑๕.๓.๗ กองพลาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ 
   ๑๕.๓.๘ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
  ๑๕.๔ เขต ๔ 
   ๑๕.๔.๑ หนวยใกลเคียงที่มีเครื่องดับเพลิง 
   ๑๕.๔.๒ หนวยดับเพลิงที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๔.๓ หนวยรักษาความปลอดภัยที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๔.๔ สถานีตํารวจที่ใกลเคียง 
   ๑๕.๔.๕ หนวยพยาบาลที่ใกลเคียง 
 ขอ ๑๖ เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นที่สวนราชการใด นอกจากการติดตอขอความชวยเหลือแลวใหสวน
ราชการนั้น ๆ รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พรอมกับแจงใหศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือทราบโดยดวน 
 ขอ ๑๗ ในระหวางที่เกิดเพลิงไหม เมื่อแผนกดับเพลิงกองบังคับการฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือแผนก
รถยนตกองขนสงฐานทัพเรือสัตหีบ ไดจัดหนวยดับเพลิงไปดับเพลิง แลวใหผูอํานวยการทั่วไปรายงาน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ และผูบัญชาการทหารเรือทราบโดยดวน 
 ขอ ๑๘ ขาราชการทหารและลูกจาง ซ่ึงสังกัดในสวนราชการที่เกิดเพลิงไหม และสวนราชการ
ใกลเคียงกับสวนราชการที่เกิดเพลิงไหม เมื่อทราบขาวเกิดเพลิงไหมขึ้นแกสวนราชการ ของตน หรือสวน
ราชการใกลเคียงตองรีบกลับไปยังที่ทํางานของตนโดยทันที 
 ขอ ๑๙ ถาเกิดเพลิงไหมสวนราชการในกองทัพเรือในเวลาใกลเคียงกันหลายแหงตามปกติ ใหหนวย
ดับเพลิงทั่วไปดับเพลิงสวนราชการที่อยูใกลกอน เวนแตเมื่อปรากฏวาสวนราชการที่อยูไกลกวามี
ความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองใหความชวยเหลือกอน จึงใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการทั่วไป 
 ขอ ๒๐ การสงหนวยดับเพลิงไปดับเพลิงนอกเขตกองทัพเรือ ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมีอํานาจ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ ปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ.๒๔๙๕ สามารถสงหนวยดับเพลิงของกองทัพเรือในเขตรับผิดชอบไปดับเพลิงนอกเขต
กองทัพเรือไดตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว ทั้งนี้ใหใชดุลยพินิจในการปฏิบัติ โดยถือวาอาคารสถานทีข่อง
กองทัพเรือมีความสําคัญมากกวาอาคารสถานที่อ่ืน ๆ  
 ขอ ๒๑ เมื่อดับเพลิงเสร็จไปแลวคราวหนึ่ง ๆ ใหหนวยที่เกิดเพลิงไหมหนวยดับเพลิง ทั่วไป และ
หนวยที่ชวยดับเพลิงทํารายงานละเอียดแสดงถึงกิจการที่ไดปฏิบัติไปแลว พรอมดวย เหตุการณที่เกิดขึ้น และ
ผลของการปฏิบัติเสนอตามลําดับชั้นจนถึงกองทัพเรือ และสําเนาเสนอ กรมขาวทหารเรือ และกรมจเร
ทหารเรือเพื่อทราบดวย 
 ขอ ๒๒ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยใหสวนราชการในกองทัพเรือ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  ๒๒.๑ จัดสถานีดับเพลิงในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการไวใหเปนการ เรียบรอยตาม
แนวทางในขอ ๔ ถึงขอ ๗ 
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  ๒๒.๒ วางแผนการดับเพลิงของสวนราชการกับหนวยดับเพลิงทั่วไป และหนวยชวย
ดับเพลิงไวใหเปนการเหมาะสม เชน กําหนดเสนทางเขาออกของรถดับเพลิง ที่จอดของ รถดับเพลิง แหลงน้ํา
ที่ใชดับเพลิง เปนตน 
  ๒๒.๓ เตรียมและตรวจเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงไวใหพรอมที่จะใชการไดทันที 
  ๒๒.๔ ฝกซอมดับเพลิงทั่วในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการอยางนอย ที่สุดเดือนละ ๑ 
คร้ัง 
  ๒๒.๕ ทําความตกลงกับหนวยใกลเคียงการชวยดับเพลิง 
  ๒๒.๖ จัดลําดับความสําคัญในการขนยายเอกสาร และวัสดุภายในหองที่ทําการทุกหอง 
และปดปายหมายเลขไวดวย 
  ๒๒.๗ อํานวยการใหคนในสวนราชการของตนไดรับการอบรมเกี่ยวกับการ ดับเพลิงโดย
ทั่วถึงดวยการสงไปรับการอบรมที่ กองการฝก กองเรือยุทธการ หรือดวยการขอผูอบรม ทําการอบรมที่สวน
ราชการของตน 
  ๒๒.๘ ใหมีการอบรมในสวนราชการของตนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและ ปองกันการ
กอวินาศกรรมอยูเสมอ ๆ  
 ขอ ๒๓ ในสวนราชการตาง ๆ วางระเบียบปลีกยอย เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสม 
และใหความรวมมือกับกรมขาวทหารเรือตามที่ไดรับการรองขอ 
 ขอ ๒๔ ใหเจากรมขาวทหารเรือรักษาการตามระเบียบนี้ 
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ผนวก ข. 
 

 
ระเบียบกองทัพเรือ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.๒๕๓๑ 

      
เฉพาะการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

บุคคล เอกสาร สถานที่ และการสื่อสารใน กองทัพเรือสอดคลองกับระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร และระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยการรักษาความปลอดภัยหนวยกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา " ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ "  
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพเรือที่ ๓ วาดวยการรักษาความปลอดภัย ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๐๖ 

 บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด หรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  " พื้นที่ควบคุม " หมายความวา พื้นที่ที่อยูติดตอ หรือที่อยูโดยรอบ " พื้นที่ หวงหาม " ภายใน
เขต " พื้นที่ควบคุม " นี้ ตองมีระเบียบการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ เพื่อชวยกล่ันกรองเสียช้ันหนึ่ง
กอนที่จะใหเขาถึง "พื้นที่หวงหาม" 

  " พื้นที่หวงหาม " หมายความวา พื้นที่ที่มีการพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับ ตลอดจนบุคคล
สําคัญ ทรัพยสิน หรือวัสดุที่สําคัญของทางราชการ "พื้นที่หวงหาม" นี้อาจแยกออกเปน " เขตหวงหามเฉพาะ 
" กับ " เขตหวงหามเด็ดขาด " 

  " เขตหวงหามเฉพาะ " หมายความวา เขตพื้นที่ซ่ึงมีส่ิงที่เปนความลับ ตลอดจนบุคคล หรือ
ส่ิงมีความสําคัญซึ่งจะตองพิทักษรักษา การเขาไปในเขตพื้นที่นี้โดยปราศจากการควบคุม อาจทําใหสามารถ
เขาถึงความลับบุคคล และสิ่งอุปกรณสําคัญดังกลาวได  
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  " เขตหวงหามเด็ดขาด " หมายความวา เขตพื้นที่ที่ซ่ึงมีส่ิงที่เปนความลับ ตลอดจนบุคคล 
หรือส่ิงที่มีความสําคัญยิ่ง ซ่ึงการเขาไปยังพื้นที่นี้เปนเหตุใหเขาถึงความลับ บุคคลและ ส่ิงที่มีความสําคัญยิ่ง
ในการรักษาความปลอดภัยดังกลาวไดโดยตรง 
  " ผูเยี่ยม " หมายความวา บุคคลใด ๆ ที่เขาไปยังสถานที่ราชการ เรือ หรือ เครื่องบินของ
กองทัพเรือ โดยบุคคลนั้นมิไดประจําอยู ณ สถานที่ เรือ หรือเครื่องบินนั้น หรือมิไดเปน เจาหนาที่ในกอง
บังคับการ ซ่ึงใชสถานที่ เรือ หรือเครื่องบินนั้นเปนที่ตั้งกองบังคับการ ผูเยี่ยมแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ผู
เยี่ยมประเภทที่ ๑ ผูเยี่ยมประเภทที่ ๒ และผูเยี่ยมประเภทที่ ๓ 

  " ผูเยี่ยมประเภทที่ ๑ " หมายความวา ผูเยี่ยมที่เปนบุคคลสัญชาติไทยภายใน วงการรัฐบาล 
หรือบริษัทหางรานเอกชน ที่มีสัญญาผูกพันกิจการกับกองทัพเรือ 

  " ผูเยี่ยมประเภทที่ ๒ " หมายความวา ผูเยี่ยมที่เปนบุคคลสัญชาติไทย ที่เปน ตัวแทนของ
รัฐบาล วงการทหาร หรือเอกชนของตางประเทศ และรวมทั้งบุคคลสัญชาติไทยนอกจากที่กลาวมาแลวใน
ประเภทที่ ๑ 

  " ผูเยี่ยมประเภทที่ ๓ " หมายความวา ผูเยี่ยมที่เปนบุคคลสัญชาติอ่ืน ที่เปน ตัวแทนของ
รัฐบาล หรือวงการทหาร หรือที่เปนลูกจางของบริษัทหางรานเอกชนที่มีสัญญาผูกพัน กิจการกับกองทัพเรือ 
หรือลูกจางของกองทัพเรือเอง หรือบุคคลสัญชาติอ่ืนนอกจากที่กลาวมา 

  " การเยี่ยมที่เขาถึงความลับ " หมายความวา การเยี่ยมซึ่งผูเยี่ยมสามารถรูหรือ ไดขอความ
เกี่ยวกับขาวสารลับ ทั้งจากการสังเกตและการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนการที่ ผูเยี่ยมไดเขาไปใน
สถานที่ซ่ึงสามารถเขาถึงความลับดวยวิธีการดังกลาวขางตน หรือแมแตเพียงผานไปและ/หรือไดขอความ
จากการสังเกตเห็นเพียงอยางเดียว 

 ขอ ๕ ใหเจากรมขาวทหารเรือรักษาการตามระเบียบนี้  
หมวด ๑ 

การรักษาความปลอดภยั  
 ขอ ๖ การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ แบงออกเปน 
   ๖.๑ การรักษาความปลอดภยัเกีย่วกับบุคคล 
  ๖.๒ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 
  ๖.๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  ๖.๔ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร  
 ขอ ๗ ใหผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการรักษา ความ ปลอดภัยของ
กองทัพเรือ คือ  
  ๗.๑ เจากรมขาวทหารเรือ เปนเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ 
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  ๗.๒ หัวหนากองรักษาความปลอดภัย กรมขาวทหารเรือ เปนผูชวยเจาหนาที่ 
ควบคุมการรักษาความปลดภัย กองทัพเรือ 
  ๗.๓ หัวหนากองสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารเรือ เปนนายทะเบียนเอกสารลับ 
กองทัพเรือ 
  ๗.๔ หัวหนาแผนกรับสง กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ เปนผูชวยนายทะเบียน
เอกสารลับ กองทัพเรือ 
  ๗.๕ หัวหนากองอํานวยการสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ เปนเจาหนาที่ ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร กองทัพเรือ 
  ๗.๖ หัวหนาแผนกรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร กองอํานวยการสื่อสาร กรมสื่อสาร
ทหารเรือเปนผูชวยเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร กองทัพเรือ 
  ๗.๗ ผูอํานวยการศูนยประสานกรรมวิธีขอมูล สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปนเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยศูนยกรรมวิธีขอมูล กองทัพเรือ 
  ๗.๘ รองผูอํานวยการประสานกรรมวิธีขอมูล สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปนผูชวย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยศูนยกรรมวิธีขอมูล กองทัพเรือ  
 ขอ ๘ เจาหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือ ตามขอ ๗ มีหนาที่ ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ส่ือสาร และระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการรักษาความปลอดภัยหนวยกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ โดย
อนุโลม  
 ขอ ๙ ใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการ 
  ๙.๑ แตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตาง ๆ ดังนี้ 
   ๙.๑.๑ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และผูชวยเจาหนาที่ ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย 
   ๙.๑.๒ นายทะเบียนเอกสารลับ และผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับ 
   ๙.๑.๓ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร และผูชวย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
   ๙.๑.๔ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยศูนยกรรมวิธีขอมูล และผูชวย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยศูนยกรรมวิธีขอมูล 
   ๙.๑.๕ นายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร และผูชวยนายทะเบียนวัสดุลับทางการ
ส่ือสาร 
   ๙.๑.๖ เจาหนาที่ควบคุมการรหัส 
   ๙.๑.๗ เจาหนาที่นําสาร 
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   ๙.๑.๘ ผูอารักขาการนําสาร  
   ๙.๑.๙ เจาหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่และการ
ส่ือสารตามความจําเปน 
  ๙.๒ สงชื่อและตัวอยางลายมือช่ือของเจาหนาที่ใน ๙.๑.๑ - ๙.๑.๖ ใหกรมขาวทหารเรือใน
โอกาสแรกเมื่อไดแตงตั้งแลว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  

หมวด ๓ 
การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกับเอกสาร 

 ขอ ๑๑ ในสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ดังนี ้

  ๑๑.๑ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร มีความมุงหมายเพื่อคุมครองปองกัน และ
พิทักษเอกสารลับทั้งปวงของทางราชการทุกขั้นตอน มิใหลวงรูไปถึงบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ 
หรือสูญหายไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  ๑๑.๒ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร จะตองถือหลักปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ โดยจะตองพิจารณาถึงเรื่องตอไปนี้ 
   ๑๑.๒.๑ การกําหนดชั้นความลับ ความรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ ผูมี
อํานาจกําหนดชั้นความลับ วิธีกําหนดชั้นความลับ และเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ 
   ๑๑.๒.๒ การปรับชั้นความลับ และการยกเลิกชั้นความลับ 
   ๑๑.๒.๓ การทะเบียนเอกสารลับ 
   ๑๑.๒.๔ การตรวจสอบเอกสารลับ 
   ๑๑.๒.๕ การโอนเอกสารลับ 
   ๑๑.๒.๖ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับ ไดแก การจัดทํา การ แจกจาย การ
สําเนาเพิ่มเติม และการแปล การปฏิบัติเกี่ยวกับขอความลับบางสวน การสง ( เชน การเสนอ และการเวียน
เอกสารภายในสวนราชการเดียวกัน การบรรจุเพื่อสงออกนอกสวนราชการ การสงภายในประเทศ การ
สงออกนอกประเทศ เจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสาร และการสงขอความโดยทางโทรคมนาคม ) 
การรับ การเก็บรักษา การยืม การถายภาพดวยไมโครฟลม การทําลาย และการรักษาความปลอดภัยเร่ืองของ
ทางราชการกอนถึงเวลาเปดเผย 
  ๑๑.๓ ใหสวนราชการตาง ๆ จัดทําแผนการพิทักษรักษา แผนการเคลื่อนยายและแผนการ
ทําลายเอกสารลับที่สุดและลับมากในเวลาฉุกเฉินเปนกรณีพิเศษ โดยตองเตรียมอุปกรณการทําลายไวให
พรอม สามารถทําลายไดทันทวงที 
  ๑๑.๔ ใหสวนราชการตาง ๆ ตรวจสอบเอกสารลับทุกหกเดือน และทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนตัวนายทะเบียนเอกสารลับ โดยใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงกองทัพเรือแตงตั้ง คณะกรรมการอัน
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ประกอบดวย นายทะเบียนเอกสารลับ และเจาหนาที่อ่ืนอีกอยางนอยสองคน ทําการตรวจสอบ และเสนอ
รายงานการตรวจสอบเอกสารลับ (รปภ.๑๔) ใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงกองทัพเรือทราบและสั่งการ
โดยเร็วที่สุด  

หมวด ๔ 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที ่

 ขอ ๑๒ ใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ดังนี ้

  ๑๒.๑ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ มีความมุงหมายเพื่อกําหนดมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของสวนราชการ เปนแนวทางในการวางแผนใหสวนราชการดําเนิน
มาตรการการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมกับระดับความสําคัญของสถานที่ นั้น ๆ ชวยเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการพิทักษรักษาสถานที่ และวัตถุตาง ๆ ที่มีคาสูงของชาติใหพนจากการโจรกรรม การจาร
กรรม และการกอวินาศกรรม หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการ 
  ๑๒.๒ ใหสวนราชการตาง ๆ พิจารณากําหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยตามความจําเปน
ของสวนราชการในลักษณะดังตอไปนี้ 
   ๑๒.๒.๑ พื้นที่ควบคุม 
   ๑๒.๒.๒ พื้นที่หวงหาม 
   ๑๒.๒.๓ เขตหวงหามเฉพาะ 
   ๑๒.๒.๔ เขตหวงหามเด็ดขาด ขอ ๑๓ ใหสวนราชการตาง ๆ ใชมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในเขตหวงหามเด็ดขาด ดังนี้ 
  ๑๓.๑ มีเครื่องกั้นเขตโดยรอบ ใหเห็นไดชัดเจน 
  ๑๓.๒ จัดระบบควบคุมและพิสูจนทราบตัวบุคคลในการผานเขาออก 
  ๑๓.๓ มีเจาหนาที่ควบคุมชองทางเขาออกทุกแหง ถามิไดปดชองทางนั้นอยางมั่นคง 
  ๑๓.๔ เฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของและไดรับความไววางใจทางการรักษาความปลอดภัยตาม
ความเหมาะสมแลวเทานั้น จึงจะไดรับอนุญาตใหเขาไปยังพื้นที่นี้ได  
 ขอ ๑๔ ใหสวนราชการตาง ๆ ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตหวงหามเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑๔.๑ มีเครื่องกั้นเขตโดยรอบ ใหเห็นไดชัดเจน 
  ๑๔.๒ จัดระบบควบคุมและพิสูจนทราบตัวบุคคลในการผานเขาออก 
  ๑๔.๓ ชองทางเขาออกทุกแหง ถามิไดปดชองทางนั้นอยางมั่นคง ตองมี 
   ๑๔.๓.๑ เจาหนาที่ควบคุมชองทางเขาออกนั้น ๆ หรือ 
   ๑๔.๓.๒ เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่นี้ หรือ 
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   ๑๔.๓.๓ การปองกันการลวงลํ้าดวยระบบสัญญาณแจงภัยอัตโนมัติ 
  ๑๔.๔ ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปยังพื้นที่นี้ โดยมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนั้น จะตอง
ไดรับความไววางใจทางการรักษาความปลอดภัยอันเหมาะสม สําหรับผูที่ไมไดรับความไววางใจใหเขาถึง
ความลับที่มีอยูในพื้นที่นี้อาจไดรับอนุญาตใหเขาไปยังพื้นที่นี้ได แตจะตองจัดการปองกันมิใหเขาถึง
ความลับภายในพื้นที่นี้ โดยการจัดผูติดตาม ผูดูแล หรือจัดการรักษาความปลอดภัยประการอื่น ๆ  
 ขอ ๑๕ ใหสวนราชการตาง ๆ ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ควบคุม ดังนี้ 
  ๑๕.๑ แสดงเขตโดยรอบ ใหเห็นไดชัดเจน 
  ๑๕.๒ จัดระบบควบคุม และพิสูจนทราบตัวบุคคลในการผานเขาออกตาม สมควร 
  ๑๕.๓ มีสถานีตรวจสอบ ณ ตําบลที่ใชเขาออกเปนประจํา อันอาจมีการตรวจเครื่องหมาย
แสดงตัว ณ ที่นั้นได 
  ๑๕.๔ กําหนดความจําเปนและวิธีอนุญาตใหเขาไปยังพื้นที่นี้ 
  ๑๕.๕ แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ  
 ขอ ๑๖ การควบคุมการเยี่ยมของผูเยี่ยม ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๖.๑ ใหสวนราชการตาง ๆ จัดทําสมุดบันทึกการเยี่ยมขึ้นไว ตามที่เห็น สมควร โดยความ
เห็นชอบของกรมขาวทหารเรือ 
  ๑๖.๒ ในกรณีที่ผูเยี่ยมแสดงความสนใจจนเกินสมควรในขาวสารบางอยางที่อาจเปน
ประโยชนตอตางประเทศ หรือเปนภัยตอประเทศชาติ หรือมีพฤติการณอ่ืน ๆ ที่นาสงสัย ให ผูที่ทราบ
เหตุการณรายงานตามลําดับชั้นไปยังกองทัพเรือ ในรายงานนั้นควรจะมีรายการตาง ๆ คือ ช่ือ ช่ือสกุล 
สัญชาติ ตําแหนงหนาที่ วันเวลา เหตุผลในการเยี่ยมตามที่แจง เหตุผลในการเยี่ยม ที่ผูรายงานความหมาย ส่ิง
ที่ผูเยี่ยมสนใจเปนพิเศษ ประเภทของคําถามของผูเยี่ยม ส่ิงที่ผูเยี่ยมไดชมและไดรับคําอธิบาย ส่ิงที่ผูเยี่ยมของ
ทราบแตสวนราชการนั้น ๆ ปฏิเสธ ขีดความสามารถและ ความรอบรูของผูเยี่ยมตามที่ผูรายงานคาดหมาย 
  ๑๖.๓ ผูบังคับบัญชาสวนราชการรับเยี่ยมมีอํานาจพิจารณาอนุญาต และรับ ผิดชอบการเยี่ยม
ไดทุกกรณี เวนแตกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากกองทัพเรือกอน 
   ๑๖.๓.๑ การเปดใหประชาชนทั่วไปเยี่ยมเรือ หรือเครื่องบินของ กองทัพเรือ 
ระหวางแวะเมืองทาตางประเทศ 
   ๑๖.๓.๒ การเยี่ยมเรือ หรือเครื่องบินของกองทัพเรือ ขณะอยูในระหวางการซอม
สรางหรือดัดแปลง 
   ๑๖.๓.๓ การเยี่ยมสวนราชการในกองทัพเรือที่ตองเขาถึงชั้นความลับเวนในกรณีที่
เปนบุคคลสัญชาติไทยในวงการรัฐบาล 
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  ๑๖.๔ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงกองทัพเรือ มีอํานาจพิจารณาอนุญาตและรับผิดชอบการ
เยี่ยมสวนราชการของบุคคลสัญชาติอ่ืน ในกรณีที่สวนราชการในกองทัพเรือตองการไดรับประโยชนจาก
ความเชี่ยวชาญของบุคคลนั้นในขอบเขตที่ไมเขาถึงชั้นความลับ และภายในชวงเวลาจํากัด 
  ๑๖.๕ การเยี่ยมเขาถึงความลับ ใหขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอ สวนราชการที่จะรับ
เยี่ยม ดังนี้ 
   ๑๖.๕.๑ ผูเยี่ยมประเภทที่ ๑ ยกเวนบุคคลสัญชาติไทยภายในวงการรัฐบาล ที่มี
หนาที่เกี่ยวของและติดตอกับสวนราชการในกองทัพเรือเปนประจํา ใหผูบังคับบัญชาของผูเยี่ยมหรือผูมี
อํานาจหนาที่ของบริษัทหางรานเปนผูขออนุญาต 
   ๑๖.๕.๒ ผูเยี่ยมประเภทที่ ๒ และ ๓ ใหหัวหนาคณะทูตตางประเทศหรือทูตทหาร
ที่เกี่ยวของ หรือผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจหนาที่ของบริษัทหางราน เปนผูขออนุญาตเมื่อสวนราชการที่
จะรับเยี่ยมไดรับหนังสือขออนุญาตดังกลาวแลว ใหเสนอขออนุญาตตามลําดับชั้นจนถึงกองทัพเรือ โดย
ช้ีแจงรายละเอียดเชนเดียวกับที่กลาวไวใน ๒๘.๑ วรรคทาย  

หมวด ๕ 
การปองกันอัคคีภัย 

 ขอ ๑๗ การดําเนินการปองกันอัคคีภัย ใหประกอบดวย 
  ๑๗.๑ การวางมาตรการปองกันอัคคีภัย 
  ๑๗.๒ เจาหนาที่ดับเพลิง 
  ๑๗.๓ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการดับเพลิง 
  ๑๗.๔ การฝกและอบรม 
 ขอ ๑๘ รายละเอียดตาง ๆ ในขอ ๑๗ ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพเรือวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อัคคีภัย 
 ขอ ๑๙ ใหถือวาระเบียบกองทัพเรือวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย เปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้ 

…………….ฯ ล ฯ ……………. 
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ผนวก ค. 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ

พ.ศ.๒๕๑๗ 
     

  เฉพาะการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ คําจํากัดความ การรักษาความปลอดภัย หมายความ
ถึงบรรดามาตรการที่กําหนดขึ้นตลอดจนการดําเนินการทั้งปวงเพื่อพิทักษรักษา และคุมครองปองกันสิ่งที่
เปนความลับของทางราชการ ขาราชการ สวนราชการ และ ทรัพยสินของแผนดินใหพนจากการรั่วไหล การ
จารกรรม , การกอวินาศกรรม , การบอนทําลายและการกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบกระเทือน หรือเปนภัยตอ
ความมั่นคงแหงชาติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ คือมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาให
ความปลอดภัยแกที่สงวน , อาคาร และสถานที่ของสวนราชการ ตลอดจนวัสดุ , อุปกรณ เจาหนาที่ และ
เอกสารในอาคารสถานที่ดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม และการกอวินาศกรรม หรือเหตุอ่ืน
ใดอันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการได  
 ๑. ความมุงหมายการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีความมุงหมายเพื่อ 
  ๑.๑ กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของสวนราชการ 
  ๑.๒ เปนแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ สวนราชการ
ที่ตั้งขึ้นใหมหรือขยายออกไป และเปนแนวทางในการประเมินคาแหงการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ที่มีอยูแลว 
  ๑.๓ เปนแนวทางใหสวนราชการดําเนินการมาตรการ การรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับ 
สถานที่ตามความเหมาะสมกับระดับความสําคัญของสถานที่นั้น ๆ  
  ๑.๔ ชวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการพิทักษรักษาสถานที่และวัตถุตาง ๆ ที่มีคาสูงของชาติ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ขอพิจารณาในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  ๒.๑ ปจจัยสําคัญที่จะตองพิจารณาในการวางมาตรการ การรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับ
สถานที่ ไดแก ความสําคัญของภารกิจของสวนราชการนั้น ๆ สภาพของสถานที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร 
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สถานการณทางเศรษฐกิจ อุดมการณทางการเมืองประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ และพฤติการณของฝายที่อาจเปน
ศัตรูตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือที่จะพึงไดรับจากสวนราชการอื่น ๆ 
  ๒.๒ ระดับการรักษาความปลอดภัยของสถานที่หนึ่ง ๆ ยอมมีความแตกตางกัน แลวแต
ความสําคัญของภารกิจ ส่ิงที่เปนความลับ ทรัพยสิน และอาคารสถานที่จึงตองแยกพิจารณา การวางมาตรการ
การปองกันแตละอาคารสถานที่ เชน อาคารสถานที่บางแหง พื้นที่ตั้งทั้งหมดอาจตองการมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยเพียงแบบเดียว แตสถานที่อีกแหงหนึ่งมีกิจการเฉพาะอยาง หรือพื้นที่ภายในเฉพาะแหงที่
ตองการมาตรการการรักษาความปลอดภัยมากแบบเปนพิเศษ เชน การจัดแยกกิจการใหอยูตางหากและการ
เพิ่มมาตรการการปองกันใหมากขึ้นเปนตน 
  ๒.๓ ในการออกแบบกอสรางที่สงวนอาคารสถานที่ หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการที่มี
ความสําคัญ หรือความลับจะตองพิทักษรักษาใหสถาปนิก และ/หรือวิศวกรผูออกแบบพิจารณาในดานการ
รักษาความปลอดภัย โดยหารือกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ของสวนราชการนั้น ๆ หรือ
องคการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ 
 ๓. ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ มีภยันตรายที่ควรพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๑ ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ และอุปทวเหตุ เชน พายุ น้ําทวม ฟาผา และ
เพลิงไหม เปนตน 
  ๓.๒ ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
   ๓.๒.๑ การกระทําโดยเปดเผย เชน การโจรกรรม การจลาจล การกอความไมสงบ 
และการโจมตีของขาศึก เปนตน 
   ๓.๒.๒ การกระทําโดยทางลับ เชน การจารกรรม และการกอวินาศกรรม เปนตน  
 ๔. การสํารวจ หรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  ในการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกับสถานที่สวนราชการตาง 
ๆ จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
  ขั้นที่ ๑ ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการวางแนวทาง ในการ
สํารวจหรือการตรวจสอบ โดยวเิคราะหสภาพแวดลอมหลักฐานในการปฏิบัติ หรือขอบกพรองที่มีมาแลว 
  ขั้นที่ ๒ สํารวจบริเวณพื้นที่และอาคารสถานที่โดยละเอียด 
  ขั้นที่ ๓ จัดทํารายงานการสํารวจหรือการตรวจสอบ โดยช้ีใหเห็นขอบกพรองของมาตรการ
การปองกันที่ใชอยูในปจจุบัน ที่จะทําใหเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย แลวเสนอแนะใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาแกไขมาตรการ และวางระเบียบในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ 
  ๔.๑ เขตรั้ว และการจํากัดชองทางเขาออก 
  ๔.๒ การใชเครื่องกีดขวาง 
  ๔.๓ การใหแสงสวาง 
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  ๔.๔ การจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ 
  ๔.๕ การติดตอส่ือสาร และระบบสัญญาณแจงภัย 
  ๔.๖ การควบคุมการเขาออกของบุคคลภายนอก 
  ๔.๗ การควบคุมการจราจร 
  ๔.๘ การควบคุมการเขาออกของเจาหนาที่ภายใน 
  ๔.๙ การกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
  ๔.๑๐ ที่เก็บอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด หรือวัตถุลับของทางราชการ ซ่ึงจะตองพิทักษรักษา
เปนพิเศษ 
  ๔.๑๑ การปองกันอัคคีภัย 
  ๔ .๑๒  การตรวจตราเปนประจํา  หรือการตรวจสอบตามหวงระยะเวลาเพื่อคนหา 
ขอบกพรอง และสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 ๕. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ใหสวนราชการจัดใหมีการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ใหเหมาะสม โดยพิจารณาใชมาตรการดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวาง คือ เครื่องมือที่ใชปองกันขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยว
บุคคล สัตว หรือยานพาหนะที่ไมมีสิทธิเขาไปในพื้นที่รักษาความปลอดภัย โดยใชเครื่องกีดขวางเปนแนว
เขตของพื้นที่กอใหเกิดสภาพจิตวิทยา และทางวัตถุทําใหไมกลาเขาหรือหนวงเหนี่ยวการลวงลํ้าเพื่อใหยาม
รักษาการณมีโอกาสตรวจพบหยุดยั้ง หรือจับกุมได อีกทั้งเปนการประหยัดจํานวนเจาหนาที่ยามรักษาการณ 
และเปนการบังคับใหบุคคล หรือยานพาหนะที่จะผานเขาออกตองผานเฉพาะตามทางเขาออกที่กําหนดให
เพื่อสะดวกในการควบคุม และตรวจสอบ เครื่องกีดขวางโดยทั่วไปแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ 
   ๕.๑.๑ เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง หนาผา ฯลฯ ที่ได
ดัดแปลงใหเปนประโยชนในการกั้น 
   ๕.๑.๒ เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึ้น เชน ร้ัวทึบ ร้ัวโปรง เครื่องกั้นถนน ลวด หีบ
เพลง กําแพง ลูกกรงเหล็ก ฯลฯ  
  ๕.๒ การใหแสงสวาง การใหมีแสงสวางเพื่อจะใหมองเห็นบริเวณรั้ว และเขตหวงหามตาง 
ๆ โดย ชัดเจน ในเวลามืดจะไดมองเห็นผูที่บุกรุกเขามาในสถานที่การใหแสงสวางมี ๒ วิธี คือ 
   ๕.๒.๑ การใชแสงสองโดยตรง คือ การพุงแสงสวางไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่ตองการ 
เชน ที่ตัวอาคาร ร้ัว หรือประตูเปนตน 
   ๕.๒.๒ การใชแสงสวางกระจายรอบตัวทําใหมีความสวางทั่วบริเวณ ดวงไฟควร
อยูในระดับสูงพอที่จะชวยใหมองเห็นเครื่องกีดขวางตาง ๆ ไดชัด ในกรณีที่ร้ัวเปนแบบทึบก็ตองใหมีแสง
สวางสองใหเห็นไดทั้งสองดาน และตองใหรัศมีแสงสวางของดวงหนึ่ง ๆ ทับเลยเขาไปในรัศมีของดวง
ขางเคียง เพื่อมิใหมีพื้นที่อับแสงระหวางรัศมีดวงไฟ 
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  ๕.๓ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่คือ 
เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวยเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
ประจําวัน ยามรักษาการณ และเจาหนาที่อ่ืน ๆ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่จัดขึ้นดวยความมุง
หมาย เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไมวาจะมีเครื่องกีดขวาง
ชนิดใดหากไมมีการ เฝารักษาแลวก็อาจมีการเล็ดลอดเขาไปได 
   ๕.๓.๑ หนาที่ เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน มีหนาที่กํากับดูแลการ
ปฏิบัติของยามรักษาการณ และหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบจากหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ ยามรักษาการณมีหนาที่
ปองกันบริเวณเขตหวงหามทั้งหมด ตลอดจนวัสดุและสิ่งอุปกรณทั้งปวงทําการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ
และส่ิงของตางๆ ที่นําเขามา หรือ ออกไปจากอาคารสถานที่ใหปฏิบัติตามกฎ และขอบังคับตาง ๆ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกัน อัคคีภัยอุบัติเหตุ และภยันตรายอื่น ๆ  
   ๕.๓.๒ จํานวนการกําหนดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ใหพิจารณาปจจยั 
ดังตอไปนี้ 
    ๕.๓.๒.๑ จุดออนของอาคารสถานที่ตาง ๆ  
    ๕.๓.๒.๒ จํานวนชองทางเขาออก 
    ๕.๓.๒.๓ ลักษณะของงาน และทรัพยสินที่พึงไดรับการพิทักษรักษา 
    ๕.๓.๒.๔ จํานวนผูเยี่ยมเยียน 
    ๕.๓.๒.๕ จํานวนบริเวณเขตหวงหาม 
    ๕.๓.๒.๖ จํานวนยานพาหนะที่ผานเขาออก 
    ๕.๓.๒.๗ จํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น ๆ 
    ๕.๓.๒.๘ เวลาพักผอนของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
   ๕.๓.๓ ที่ตั้งที่ทําการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ควรตั้งอยูใน
บริเวณที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก ภายในที่ตั้งควรมีที่เก็บอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องมือ 
ส่ือสาร ในที่ตั้งจะตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ประจําอยูอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลา 
   ๕.๓.๔ การติดตอส่ือสาร ในกรณีที่มียามรักษาการณควรมีโทรศัพทตั้งไว ณ จุดอัน
เหมาะสมที่สุดในเสนทางของยามรักษาการณและควรกําหนดประมวลลับสําหรับใชพิสูจนฝายระหวางกัน
ขึ้น ยามรักษาการณจะตองรายงานตรงตามกําหนดเวลาเสมอดวย นอกจากโทรศัพทควรกําหนดวิธีการหรือ
เครื่องมือส่ือสารอื่นสํารองไวในกรณีที่โทรศัพทขัดของ 
   ๕.๓.๕ ระบบสัญญาณแจงภัยระบบสัญญาณแจงภัย คือ วิธีการใชัเครื่องมือทาง
เทคนิคสําหรับตรวจและแจงใหทราบในเมื่อมีการเขาใกล หรือการลวงลํ้าเขามาในพื้นที่รักษาความปลอดภัย 
ระบบสัญญาณ แจงภัยนี้ อาจเปนเครื่องมือเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกสทางไฟฟา หรือทางเครื่องกล เชน แผน
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โลหะ เสนลวด คล่ืนแสง คล่ืนเสียง กับดัก เปนตน ที่จะทําใหเกิดสัญญาณเมื่อมีผูบุกรุก โดยใชติดกับประตู
หนาตาง ตูเก็บเอกสาร หองนิรภัย กําแพง ร้ัว พื้น ฯลฯ 
   ๕.๓.๖ การฝกอบรมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ควรไดรับการฝกอบรม 
และมีความรูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้คือ 
    ๕.๓.๖.๑ การปองกันการจารกรรม และการกอวินาศกรรม 
    ๕.๓.๖.๒ บริเวณสถานที่ทั้งหมด จุดสําคัญของสถานที่นั้นรวมทั้งที่ตั้ง
สวิตชไฟฟาที่สําคัญ ๆ เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนภยันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกสถานที่
ราชการนั้น ๆ  
    ๕.๓.๖.๓ การติดตอส่ือสารในหนวยรักษาความปลอดภัย 
    ๕.๓.๖.๔ วิธีตอสูปองกันตัวตามความเหมาะสม 
    ๕.๓..๖.๕ ระบบที่ใชสําหรับแสดงตนซึ่งสถานที่นั้นไดกําหนดไว 
   ๕.๓.๗ เครื่องแบบ และอาวุธของยามรักษาการณ  ยามรักษาการณแตงเครื่องแบบ
และในขณะปฏิบัติหนาที่ถามีอาวุธตองเปนอาวุธที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งมีความรูความสามารถใน
เร่ืองการใชอาวุธเปนอยางดี 
  ๕.๔ การควบคุมบุคคล และยานพาหนะ 
   ๕.๔.๑ การควบคุมบุคคล พึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 
    ๕.๔.๑.๑ จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลภายใน เพื่อใชแสดงตนวาเปนผูที่
ไดรับอนุญาตใหผานเขาไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยได การออกแบบบัตรผานควรมีลักษณะมิให
ปลอมแปลงไดงาย ควรเปลี่ยนรูปแบบตามหวงระยะเวลาที่เห็นสมควร อยางนอยใหมีรายละเอียดแสดงชื่อ
สวนราชการ ช่ือ รูปถาย สวนสูง น้ําหนัก และลายมือช่ือของผูถือบัตร ลายมือช่ือผูออกบัตร หมายเลขประจํา
บัตร วันเดือนปที่ออกบัตร วันเดือนปที่บัตรหมดอายุ กับจะตองควบคุมการจัดทําและการจายบัตรโดย
กวดขัน 
    ๕.๔.๑.๒ จัดใหมีปายแสดงตนสําหรับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก เพื่อ
แสดงวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่ใดได ในฐานะอะไรกอนที่บุคคลดังกลาว จะเขาไปใน
พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น ๆ ใหติดปายแสดงตนไวในที่ที่เห็นไดชัด เชน ทีอ่กเสือ้ 
เปนตน 
    ๕.๔.๑.๓ จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับบุคคลภายนอก เชน ผูมา
ประชุมติดตอหรือเยี่ยม ตลอดจนชางกอสราง ซอมแซม ผูนําสงหรือรับสิ่งของจากสวนราชการ หรือ
หนวยงานเปนตน โดยใหมีรายละเอียดคือ วันและเวลาที่ผานเขา ช่ือ สัญชาติ ตําบลที่อยู ช่ือสถานที่ทํางาน 
ช่ือและหนวยงานของผูรับผิดชอบการติดตอหรือเยี่ยม เหตุผลที่มาติดตอหรือเยี่ยม วันและเวลาที่กลับออกไป 
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ฯลฯ ในกรณีที่มีการกอสราง ซอมแซม หรือรับสิ่งของจากสวนราชการ หรือหนวยงานใหหัวหนาสวน
ราชการ หรือหนวยงานนั้นวางมาตรการควบคุมโดยใกลชิดตลอดเวลา 
    ๕.๔.๑.๔ จัดใหมีที่พักผูมาติดตอหรือเยี่ยมไวเปนพิเศษตางหาก ไมควร
อนุญาตใหผูมาเยี่ยมเขาไปยังที่ทํางาน นอกจากบุคคลที่มาติดตอราชการที่เกี่ยวของโดยแทจริง ในการนี้ผูรับ
การเยี่ยมจะตองรับผิดชอบในตัวผูเยี่ยมตลอดเวลาตั้งแตรับตัวมาจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภยัสถานทีจ่น
สงตัวคือ สําหรับคนรถของผูมาติดตอหรือเยี่ยม หรือผูที่โดยสารมาดวย คงใหรออยู ณ บริเวณที่จอดรถ 
   ๕.๔.๒ การควบคุมยานพาหนะ พึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 
    ๕.๔.๒.๑ มีเจาหนาที่ตรวจสอบยานพาหนะประจําอยูที่ชองทางเขาออก
ของสถานที่ตั้งทําหนาที่ตรวจสอบบุคคล และสิ่งของตาง ๆ บนยานพาหนะและควบคุมบรรดาพาหนะที่
อนุญาตใหผานเขาไปในสถานที่ตั้งนั้น โดยใหใชเสนทางและที่จอดรถที่อนุญาตเทานั้น 
    ๕.๔.๒.๒ ทําบันทึกหลักฐานยานพาหนะเขาออกตามหัวขอเหลานี้คือ 
     ๕.๔.๒.๒.๑ วันและเวลาที่ยานพาหนะผานเขา 
     ๕.๔.๒.๒.๒ ช่ือคนขับ และชื่อผูโดยสาร 
     ๕.๔.๒.๒.๓ เลขทะเบียนยานพาหนะ 
     ๕.๔.๒.๒.๔ ลักษณะและจํานวนสิ่งของที่บรรทุก ยานพาหนะที่
นําเขาและนําออก 
     ๕.๔.๒.๒.๕ วัตถุประสงคและสถานที่ที่ยานพาหนะ จะ เขาไป 
     ๕.๔.๒.๒.๖ วันและเวลาที่ยานพาหนะผานออก 
    ๕.๔.๒.๓ จัดที่จอดรถใหหางจากตัวอาคารที่สําคัญ และ/หรือ ส่ิงของที่ 
ติดเพลิงงาย ประมาณไมนอยกวา ๖ เมตร 
  ๕.๕ พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย  พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยคือ พื้นที่ที่มีการ
กําหนดขอบเขตโดยเดนชัด ซ่ึงมีขอจํากัดและการควบคุมการเขาออกเปนพิเศษ มีความมุงหมายเพื่อจะพิทักษ
ส่ิงที่เปนความลับ บุคคล ทรัพยสิน วัสดุ และส่ิงอุปกรณของทางราชการใหปลอดภัย โดยกําหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยในแตละเขตใหมีระดับแตกตางตามความสําคัญ การกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย พึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   ๕.๕.๑ กําหนดใหมี  "พื้นที่ควบคุม" ซ่ึงเปนพื้นที่ที่อยูติดตอ หรือที่อยูโดยรอบ " 
พื้นที่หวงหาม " ภายในเขต " พื้นที่ควบคุม " นี้ ตองมีระเบียบการควบคุมบุคคลและยานพาหนะเพื่อชวย
กล่ันกรองเสียช้ันหนึ่ง กอนที่จะใหเขาถึง " พื้นที่หวงหาม " " เขตหวงหามเฉพาะ " คือ เขตพื้นที่ซ่ึงมีส่ิงที่เปน
ความลับตลอดจนบุคคล หรือส่ิงที่มีความสําคัญ ซ่ึงจะตองพิทักษรักษาและการเขาไปในเขตพื้นที่นี้โดย
ปราศจากการควบคุมอาจทําใหสามารถเขาถึงความลับ บุคคล และสิ่งอุปกรณสําคัญดังกลาว บุคคลที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาไปใน " เขตหวงหามเฉพาะ " จะตองไดรับความไววางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสม " เขต
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หวงหามเฉพาะ " นั้น ๆ หรือมิฉะนั้นก็ตองจัดเจาหนาที่ควบคุม และกําหนดระเบียบการควบคุมภายในขึ้น 
ตัวอยาง " เขตหวงหามเฉพาะ " เชน ที่เก็บอาวุธ ที่เก็บเชื้อเพลิง ชุมสายโทรศัพท กองบังคับการของทหาร 
และหองปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการที่เห็นสมควร " เขตหวงหามเด็ดขาด " คือ เขตพื้นที่ซ่ึงมีส่ิงที่เปน
ความลับตลอดจนบุคคล หรือส่ิงมีความสําคัญยิ่ง ซ่ึงจะตองพิทักษรักษาการเขาไปในเขตพื้นที่นี้ อาจทําให
สามารถเขาถึงความลับบุคคลและสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยดังกลาวไดโดยตรง บุคคล
ที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปใน "เขตหวงหามเด็ดขาด" จะตองไดรับความไววางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสม
กับ " เขตหวงหามเด็ดขาด" นั้น ๆ เทานั้น ตัวอยาง " เขตหวงหามเด็ดขาด " เชน ศูนยปฏิบัติการสื่อสาร 
หองปฏิบัติการลับ หองปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาชั้นสูง หองหรือสถานที่ขณะที่ใชในการประชุมลับ และ
หองนิรภัย เปนตน 
  ๕.๖ การปองกันอัคคีภัย 
   ๕.๖.๑ การวางมาตรการการปองกันอัคคีภัย ใหหัวหนาสวนราชการ กําหนด
มาตรการการปองกันอัคคีภัย โดยมี เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเปนผูวางแผน และกํากับดูแล
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การปองกันและระงับอัคคีภัย กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
คําสั่งของทางราชการ ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
   ๕.๖.๒ เจาหนาที่ดับเพลิง  ในเวลาราชการ ใหจัดขาราชการเปนเจาหนาที่ดับเพลิง 
โดยแบงเปน สองกลุม คือ กลุมที่หนึ่งมีหนาที่ดับเพลิง และอีกกลุมหนึ่งมีหนาที่ขนยายเอกสาร และควบคุม 
รับผิดชอบเอกสารและวัสดุ โดยใหแตละกลุมมีจํานวนเพียงพอสําหรับงานนั้น ๆ สําหรับนอกเวลา ราชการ 
ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน และยามรักษาการณเปนผู รับผิดชอบ 
   ๕.๖.๓ การจัดเตรียมเครื่องอุปกรณในการดับเพลิง ใหมีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ติดตั้งไว และเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช ในการดับเพลิงขั้นตนไวใหพรอม เชน น้ํา ทราย กระปองน้ํา เชือก 
บันได ขวาน ไมมือเสือ ตลอดจนเครื่องดับเพลิงใหเหมาะสมกับประเภทสื่อที่ทําใหเกิดเพลิงไหมไวทุก
ประเภท สําหรับเครื่องดับเพลิงเคมีใหติดตั้งไวในที่หยิบฉวยใชงานไดงายและมีจํานวนเพียงพอ โดยหมั่น
ตรวจสอบใหอยูในสภาพ ที่ใชการไดอยูเสมอ และแจงใหทุกคนรูแหลงน้ําสําหรับใชดับเพลิงที่ใกลที่สุด 
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิงติดตอไดสะดวกและรวดเร็วที่สุด 
   ๕.๖.๔ การฝกและอบรม  ใหอบรมเจาหนาที่ทุกคนใหมีความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันอัคคีภัยและ ฝกซอมใหมีความรูความชํานาญในการดับเพลิงขั้นตน เจาหนาที่ควรมีความรูในเรือ่งตาง 
ๆ เหลานี้คือ 
    ๕.๖.๔.๑ ประเภทของไฟ 
    ๕.๖.๔.๒ เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง 
    ๕.๖.๔.๓ การติดตอส่ือสาร การคมนาคม แผนผังอาคาร และบริเวณ
โดยรอบ 
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    ๕.๖.๔.๔ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิง 
    ๕.๖.๔.๕ แผนการดับเพลิงของสวนราชการ 
 ๖. การวางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในการวางแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ ตองพิจารณาจากผลของการประมาณการและ/หรือขอมูลตามหัวขอดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ สถานการณโดยทั่วไปและสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ 
  ๖.๒ ขาวสาร ส่ิงบอกเหตุ และการเตือนภัย 
  ๖.๓ ภารกิจและหนาที่ของหนวยงาน 
  ๖.๔ จํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๖.๕ งบประมาณที่จะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย  
  ๖.๖ การสนับสนุนจากหนวยเหนือและหนวยงานอื่น ๆ  
  ๖.๗ การติดตอส่ือสารภายในหนวยกับหนวยเหนือและหนวยงานอื่น ๆ  
  ๖.๘ รายงานการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย 

……………ฯ ล ฯ …………… 
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ผนวก ช. 
ตัวอยางการปฏิบัติเก่ียวกับอัคคีภัยของ จร.ทร. และหนวยตางๆในอาคาร ๕ 

 
อนุผนวก ๑ ของผนวก ช. ระเบียบกรมจเรทหารเรือ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ 
อนุผนวก ๒ ของผนวก ช. ขอตกลงและแนวทางการปฏิบัติในการดับเพลิงของอาคาร ๕ 
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