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แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียด
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐
................................................
ตามที่กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริ หาร จั ดการ และดํ าเนิ นการด้ านความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้นายจ้างที่จะดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเอง ขอความ
เห็ น ชอบแผนการฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง และฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การฝึ ก ซ้ อ ม
ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสํานักความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทําแนวทางการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มี
การฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานประกอบการ
๒. กิจกรรมสําหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
๔. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
๕. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
๖. เหตุการณ์จําลอง
๗. ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม
๘. การประเมินผลการฝึกซ้อม
๙. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดทํา เป็นดังนี้
หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ
สถานที่ฝึกซ้อม
๑.๒ ที่ตั้ง
๑.๓ ประเภทกิจการ
๑.๔ จํานวนลูกจ้าง/พนักงาน/ลูกจ้างรับเหมา รวม
๑.๕ กระบวนการผลิต (โดยสังเขป)
(อาจเขียนเป็นรูปของแผนผังกระบวนการผลิต)

-๒หัวข้อที่ ๒ กิจกรรมสําหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
นายจ้างควรมีกิจกรรมสําหรับการเตรียมการเพื่อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และกิจกรรมเพื่อการฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจของทีมงาน
กิจกรรมสําหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
๑. การประชุมวางแผน
ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม
๒. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง
บุคคลที่มหี น้าที่ตามแผน
แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม
ผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จําลอง
๓. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กําหนดในแผนฯ
ตามเหตุการณ์จําลอง ณ สภาพการทํางานจริง และเหตุการณ์จําลอง
๔. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม
ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม
๕. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
พนักงานดับเพลิงขั้นต้น
หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมบังคับที่สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการ
หัวข้อที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
ให้ ระบุ ปัจจั ย เสี่ ยงที่อ าจก่อให้เกิด อั ค คีภัย ในสถานประกอบการเฉพาะหน่ วยงานที่ ป ระสงค์
จะทําการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น เอกสารต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สารไวไฟ สารเคมี
อันตราย การเชื่อม การตัดโลหะ เตาเผา การจุดไฟ กระแสไฟฟ้าสถิต เครื่องทําความร้อน การลุกไหม้ด้วยตนเอง
ความเสียดทานของเครื่องจักร อุปกรณ์โลหะ ความร้อนจากผิวของวัตถุ เป็นต้น
หัวข้อที่ ๔ แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
๔.๑ แผนผังบริเวณสถานประกอบการ
๔.๑.๑ แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทําการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน
๔.๑.๒ สถานที่แสดงจุดรวมพล
๔.๑.๓ แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
๔.๒ แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ
แผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟของสถานประกอบการ เฉพาะหน่วยงานที่จะทําการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้ อมอพยพหนีไฟ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการอพยพหนีไฟ สําหรับกรณีที่หน่วยงานเป็นอาคาร
หลายชั้น ให้แนบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟทุกชั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นแผนผังที่มีรายละเอียดแสดงเส้นทางหนีไฟที่
ชัดเจน

-๓หัวข้อที่ ๕ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟที่ใช้อยู่ในหน่วยงานที่จะทําการฝึกซ้อม
๕.๑ แผนการดับเพลิงที่อย่างน้อยประกอบด้วยลําดับขั้นตอนปฏิบัติและการกําหนดบุคคลพร้อม
หน้าที่ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
๕.๒ แผนการอพยพหนีไฟ ที่อย่างน้อยประกอบด้วยการกําหนดบุคคลและหน้าที่ในการอพยพ
หนีไฟ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ตัวอย่างของแผนการดับเพลิงขั้นต้น และแผนการอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้

-๔ตัวอย่างแผนการดับเพลิงขัน้ ต้น
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

แจ้ง

ถ้าดับได้

พนักงาน
ที่พบเหตุ
เพลิงไหม้

ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น

หัวหน้าหน่วย

ดับได้

แจ้งเพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างาน
และเข้าดับเพลิงทันที
ถ้าดับไม่ได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ
หรือผู้รับผิดชอบ
รายงาน

ผู้อํานวยการดับเพลิง
หรือผู้จัดการโรงงาน

หัวหน้าแผนก

รายงาน

ผู้จัดการฝ่าย

แจ้ง
- ใช้แผนปฏิบัติการระงับ
เหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
- แจ้งประชาสัมพันธ์
- แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับวิชาชีพ
หรือผู้รับผิดชอบ

ถ้าดับไม่ได้
รายงาน

ผู้อํานวยการดับเพลิง
หรือผู้จัดการโรงงาน
ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอก
หรือใช้แผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง
(ถ้ามี)

-๕-

ตัวอย่าง
การกําหนดตัวบุคคลและหน้าทีเ่ พื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก...........................................................
บริเวณ...................................................................
ชุด.........................................................................

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น
ชื่อ.........................................................................

พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น
ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ทีมควบคุมเครื่องจักร ทีมควบคุมไฟฟ้า
ทีมควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

ผู้รับผิดชอบ

๑. ชื่อ......................................................................
๒. ชื่อ......................................................................
๓. ชื่อ......................................................................
หน้าที่ ๑..........................................................................................
๒..........................................................................................
๓..........................................................................................

พนักงานผจญเพลิงขั้นต้น

ผู้รับผิดชอบ

๑. ชื่อ......................................................................
๒. ชื่อ......................................................................
๓. ชื่อ......................................................................
หน้าที่ ๑..........................................................................................
๒..........................................................................................
๓..........................................................................................

-๖ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ
การกําหนดบุคคลและหน้าทีก่ ารอพยพหนีไฟ
การอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงานผู้นําทางหนีไฟ
จุดรวมพล หน่ ว ยช่ วยชี วิต และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกํ าหนดผู้ รับผิ ดชอบในแต่ ล ะหน่ วยงานโดยขึ้ นตรงต่ อ
ผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง ดังนี้
- ผู้อาํ นวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง ชื่อ..................................................
- ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง ชื่อ.................................
ในแผนดังกล่าวควรกําหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้
๑. หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจํานวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมา
ภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
๒. ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
๓. จุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับ
จํานวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง ซึ่งหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่
เกิดอัคคีภัย
๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทําการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือ
พื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ
เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่
พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล

-๗ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ
ผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง
สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศ
พร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ผู้นําทางจะถือ(สัญลักษณ์ธง)สีแดงนําพนักงาน
ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามทางที่กําหนด

ผู้นําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพล

ผู้นําทาง & ผู้ตรวจสอบยอด
ทําการตรวจสอบยอดพนักงาน

รีบนําผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บ
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
ใกล้เคียง

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งต่อผู้อํานวยการ
หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
ยอดไม่ครบ
ยอดครบ
ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผู้อํานวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
สั่งหน่วยงานช่วยชีวิต(ถ้ามี)
หรือหน่วยงานดับเพลิง
จากภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง
หน่วยช่วยชีวิตหรือหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอกค้นหา
ผู้ติดค้างและรายงานผลให้
ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อํานวยการทราบ

-๘หัวข้อที่ ๖ เหตุการณ์จําลอง
แนบเหตุ ก ารณ์ จํ า ลอง และรายละเอี ย ดในการฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การกําหนดเวลา รายละเอียดของเหตุการณ์จําลอง และผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ เหตุการณ์จําลองต้องสอดคล้องกับแผนการดับเพลิง
แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ของสถานประกอบกิจการ
ตังอย่างของเหตุการณ์จําลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม เป็นดังนี้
หน่วยงาน........................................................................................ วันที่.......................................................................
ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม.........................................................................................................................................
เหตุการณ์จําลอง
สมมุติให้เกิดเพลิงไหม้ที่แผนก....................................ชั้น......... เวลา..................น. บริเวณ…………………….……
โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก................................................................................
เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ดับเพลิงของแผนก......................................................................เข้าระงับเพลิง แล้วประเมิน
ไม่สามารถระงับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้น๙อน
ในเหตุการณ์สมมุติให้มีผู้ติดค้างไม่สามรถอพยพหนไฟได้ อยู่ในบริเวณแผนก.....................................................
จํานวน.................คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ...............คน
ลําดับ
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๑
๑๑.๐๐ น. จุ ด ควั น เที ย ม สมมุ ติ ว่ า เกิ ด เพลิ ง ไหม้ ที่ แ ผนก นาย...............................................
.............................. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ พ บเห็ น
เข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และ๙ะโกน
แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ
๒
๑๑.๐๑ น. เพื่อนร่วมงานกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
นาย...............................................
๓
๑๑.๐๒ น. ที ม ดั บ เพลิ ง เข้ า ดํ า เนิ น การดั บ เพลิ ง และพบว่ า นาย...............................................
ไม่สามารถระงับเพลิงได้
นาย...............................................
แจ้งผู้อํานวยการดับเพลิง (นาย............................) นาย...............................................
ทราบ โดยวิธี........................................................
ตัดสินใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ
ผู้อํานวยการดับเพลิง
๔
๑๑.๐๒ น. แจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ – อพยพหนี ไ ฟ หลั ง จากนั้ น นาย...............................................
สัญญาณแจ้งการอพยพดังอย่างต่อเนื่อง
๕
๑๑.๐๒ น. - ตัดไฟฟ้าภายใน
นาย...............................................
- แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค / นครหลวง
๖
๑๑.๐๓ น. แจ้งสถานีดับเพลิง......................โทร................... นาย...............................................
แจ้งเหตุว่า”.........................................................”
๗
๑๑.๐๓ น. ผู้นําทางถือสัญลักษณ์นําทางคือ......................... ผู้นําทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
รวบรวมกลุ่มและนําทางหนีไฟ

-๙ลําดับ
๘
๙
๑๐

๑๑

เวลา
กิจกรรม
๑๑.๐๓ น. พนั ก งานอพยพหนี ไ ฟตามเส้ น ทางที่ กํ า หนด
และไปรวมที่จุดรวมพล
๑๑.๐๗ น. พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล
๑๑.๐๘ น. - รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อํานวยการดับเพลิง
- ผู้ตรวจสอบยอดแผนก.......................รายงานว่า
มีผู้ติดค้างจํานวน.......................คน
๑๑.๐๙ น. - หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง

๑๒
๑๓

๑๑.๑๐ น.
๑๑.๑๐ น.

๑๔
๑๕

๑๑.๒๐ น.
๑๑.๒๕ น.

๑๖

๑๑.๓๐ น.

ผู้รับผิดชอบ
ทุกคน
ทุกคน
ผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม
นาย...............................................
นาย...............................................
นาย...............................................

- หรือ ผู้อํานวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้าง
ต่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก
หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน
หน่วยช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือและนําผู้รับบาดเจ็บ นาย...............................................
ไปโรงพยาบาล
นาย...............................................
เพลิงสงบ
หน่ ว ยตรวจสอบความเสี ย หายรายงานความ นาย...............................................
เสียหายขั้นต้นต่อผู้อํานวยการดับเพลิง
ผู้อํานวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ

หัวข้อที่ ๗ ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม
ผู้ ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมการดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น จากหน่ ว ยงานราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานรั บ รองเป็ น อย่ า งน้ อ ย โดยแนบประกาศนี ย บั ต รเป็ น หลั ก ฐาน
ผ่านการฝึกอบรมมาด้วย
หัวข้อที่ ๘ การประเมินผลการฝึกซ้อม
ต้องมีการประเมินผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน การใช้อุปกรณ์ และการประเมินแผน
ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้

-๑๐หัวข้อ
๑

๒

๓

๔

ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ผลการประเมิน
รายการ
พอใช้
ปรับปรุง
การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง
๑.๑ การสื่อสาร
๑.๒ ลําดับขั้น๙อน
๑.๓ การควบคุมสติ
๑.๔ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติตามแผน
๒.๑ ผู้อํานวยการดับเพลิง, หนีไฟ
๒.๒ พนักงานดับเพลิง
๒.๓ พนักงานควบคุมไฟฟ้า
๒.๔ ผู้ปะสานงาน
๒.๕ หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ
๒.๖ ผู้นําทางหนีไฟ
๒.๗ ผู้ตรวจสอบจํานวน
๒.๘ หน่วยช่วยชีวิต
๒.๙ ผู้หนีไฟ
การใช้อุปกรณ์
๓.๑ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
๓.๒ สายน้ําดับเพลิง
๓.๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคล
การประเมินแผน
๔.๑ แผนดับเพลิง
๔.๒ แผนการอพยพหนีไฟ

ระยะวลาที่ใช้ในการอพยพ

ดี

หมายเหตุ

ชั้นที่ ๑ ใช้เวลา ............. นาที
ชั้นที่ ๒ ใช้เวลา ............. นาที
ชั้นที่.......
สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม ๑. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี
๒. การปฏิบัติตามแผน
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี
๓. การใช้อุปกรณ์
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี
๔. การประเมินแผน
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี
ผู้ประเมินผล .....................................................................................................................................................

-๑๑-

หัวข้อที่ ๙ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม
๙.๑ อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยและสามารถ
ใช้งานได้ ได้แก่
(๑) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
(๒) สายน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
๙.๒ ระยะเวลาที่ใช้สําหรับการฝึกซ้อม ควรให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอของในแต่ละ
สถานประกอบการ ที่จะทําให้ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตัวของ
ตนเองตามแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

