คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. สานักความปลอดภัยแรงงาน
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338
www.oshthai.org
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1) ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทางานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทาการฝึกซ้อม
พร้อมกันและก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ
2) ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกซ้อม
3) ให้นายจ้างจัดทารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีกาหนดและยื่นต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ .ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ข้อ 30
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี นายจ้างยื่นแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ ไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแผนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นฯ
ทราบภายใน 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

นายจ้างยื่นแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมเอกสารและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 วันทาการ

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบแผนฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟและเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

7 วันทาการ

3)

การลงนาม

ผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ
และเจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการ
พิจารณาฯ ให้ผู้ยื่นแผนฯ

2 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักความ
ปลอดภัย
แรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา
- สานักความ
ปลอดภัย
แรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา
- สานักความ
ปลอดภัย
แรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

หมายเหตุ
-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ
10 วันทาการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
ฉบับจริง
1) เอกสารรายละเอียดข้อมูลทั่วไป
1
เกี่ยวกับสถานประกอบการ
ประกอบด้วยชื่อสถานประกอบ
กิจการสถานที่ฝึกซ้อมฯ , ที่ตั้ง ,
ประเภทกิจการ , จานวนลูกจ้าง
และกระบวนการผลิต
(โดยสังเขป)
2) เอกสารรายละเอียดของกิจกรรม
1
สาหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3) เอกสารข้อมูลรายละเอียด
1
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อัคคีภัยได้
4) แผนผังแสดงบริเวณรอบสถาน
1
ประกอบกิจการและแผนผังแสดง
เส้นทางหนีไฟ

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

-

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

5)

แผนการดับเพลิงและแผนการ
อพยพหนีไฟของสถาน
ประกอบการ

1

-

ฉบับ

-

6)

เอกสารรายละเอียดของ
เหตุการณ์จาลองการฝึกซ้อมฯ

1

-

ฉบับ

-

7)

เอกสารรายชื่อและคุณสมบัติของ
ผู้ดาเนินการฝึกซ้อมฯ

1

-

ฉบับ

-

8)

ตัวอย่างเอกสารการประเมินผล
การฝึกซ้อมฯ

1

-

ฉบับ

-

9)

เอกสารแสดงรายละเอียดของ
อุปกรณ์และระยะเวลาการ
ฝึกซ้อมฯ

1

-

ฉบับ

-
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ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 www.oshthai.org
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400 โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
3. สายด่วน 1546
4. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
5. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
7. ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
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