กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
1. “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
2. นิติบุคคลผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ต้องมีสํานักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้กระทําการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระทําการแทนของนิติบุคคลที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3. ผู้ขออนุญาตตามข้อ 2 ต้องยื่นคําขออนุญาตตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมด้วย
เอกสาร สําเนาเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคล, สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ,สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล, แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป, แผนที่
แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป, ในกรณีที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น, เอกสาร
แสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิการศึกษาของบุคลากร ซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการ, รายชื่อวิทยากร เอกสารหรือ
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับนิติบุคคล, เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมซึ่งมีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรที่ขออนุญาต, เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบในการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรที่ขออนุญาต โดยผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสําเนา
4. ในการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ จัดให้มีบุคลากรซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทําหน้าที่บริหารจัดการการ
ฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 คน, จัดให้มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 26 หรือข้อ 29 แล้วแต่กรณี ที่
ทํางานเต็มเวลาในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน, จัดให้มีสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ และมีอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
หรือฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับหลักสูตร
5. กรณีที่หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นมายื่นขออนุญาต
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้นําความตาม
ข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
6. เมื่อมีผู้ยื่นคํา ขออนุญาตและอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคํา ขออนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 2 และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ 4 ให้อธิบดีออกใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดแก่ผู้
ยื่นคําขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ กรณีมีเหตุอันสมควร อาจขยายระยะเวลาได้ซึ่งรวมแล้วต้องไม่
เกิน 90 วัน แต่ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคําขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามข้อ 2 หรือไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ 4 ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขออนุญาต
ทราบโดยเร็ว
7. ในกรณีทผี่ ู้รับใบอนุญาตตามข้อ 6 มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง บุคลากรซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการ วิทยากร
หรือมีการเปลีย่ นแปลงอื่นใดจากที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงต่อ
อธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้นําความตามข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
8. ใบอนุญาตให้มอี ายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
9. การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน

วันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ และให้นําความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะ
สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้มีอายุคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
10. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
11. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต โดยมี
กําหนดระยะเวลา ดังนี้ ครั้งที่ 1 30 วัน, ครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน, ครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 60
วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
12. ให้อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 1. ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 3 ครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
อีก 2. ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 2 ครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ซ้ําในเรื่อง
เดียวกัน 3. ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามข้อ 2 4. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการแล้วไม่จัดให้มีการฝึกอบรมหรือ
ฝึกซ้อม 5. ดําเนินการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 6. ออกหลักฐานการฝึกอบรมหรือ
ฝึกซ้อมโดยไม่มีการดําเนินการ
13. คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่
ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ
สํานักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง
14. ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งกําหนดการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม รายชื่อวิทยากร และผู้ดูแลการฝึกอบรมหรือ
การฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม
15. ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 14 และให้ออกหลักฐานการ
ฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมให้แก่ผู้รับบริการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม
16. ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม พร้อมด้วยรายชื่อวิทยากรและผู้ดูแล
การฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
หรือการฝึกซ้อม
17. วิทยากรต้องได้รับการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมงต่อปี
18. ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งหลักฐานการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ของวิทยากรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคม
19. ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทํางานหรือสถานที่ตั้งและสถานที่จัดฝึกอบรม
หรือฝึกซ้อมของผู้รับใบอนุญาต เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบ หรือกํากับดูแลให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริง และส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องแก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
20. หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
21. การฝึกอบรมภาคทฤษฎีต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมี
เนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้ 1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 2. การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิง

ประเภทต่าง ๆ 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 5. เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
6. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 8.
การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
22. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคนต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และอย่างน้อยต้องมีการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ําสะสมแรงดัน
หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 2. ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิง
ประเภท บี 3. ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ผลเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท ซี 4. ฝึกดับเพลิงโดยใช้สาย
ดับเพลิง
23. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. มีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมแก่การฝึก
ภาคปฏิบัติ 2. มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชุมชนใกล้เคียง 3. ไม่อยู่ในบริเวณที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
การระเบิด หรือติดไฟได้ง่ายต่อสถานที่ใกล้เคียง 4. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีระบบกําจัดมลพิษที่
เหมาะสม
24. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
ที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ประเภท บี และประเภท ซี 2. สายส่งน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง กระบอกฉีด
น้ําดับเพลิงหรือหัวฉีดน้ําดับเพลิง 3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้สําหรับการดับเพลิง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยเสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือ รองเท้า หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า และหน้ากากป้องกันความ
ร้อน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยต่อการฝึกและต้องมีจํานวนที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
25. การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้ห้องฝึกอบรม 1 ห้องมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน และมีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน ส่วนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หน่วยงานฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อย1 คนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 20 คน
26. วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. สําเร็จ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเกี่ยวกับอัคคีภัยและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ
อัคคีภัยภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้น
ก้าวหน้า ขั้นสูง หรือทีมดับเพลิงและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผ่านการ
อบรมหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการและมีประสบการณ์การ
เป็นวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไม่น้อยว่า 2 ปี 4. ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิงในทีมดับเพลิง
ของสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป
หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ และมีประสบการณ์
การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี 5. ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของ
หน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า3 ปีและผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป หรือผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ และมีประสบการณ์การเป็น
วิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

