เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบยื่นคําขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกําหนดสถานที่ยื่นคําขอ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๕ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึ ก อบรมการดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น และการเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง และฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ
พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การยื่นคําขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามแบบ ดพ. ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ การยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมการดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น และ
เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบ ดพ. ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ การยื่นคําขอใบอนุญาตและคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ยื่น
ณ สํานักความปลอดภัยแรงงาน เว้นแต่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ในเขตพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พานิช จิตร์แจ้ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ ดพ. ๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แบบคําขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อ (นิติบุคคล).................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ---- ตั้งอยู่ อาคาร............................................
ห้องเลขที่...........................ชั้นที่................. หมู่บ้าน...................................... เลขที่................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................แขวง/ตําบล................................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................Email....................................................
ประกอบกิจการ..........................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอใบอนุญาตเป็น  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น








 หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอ ดังนี้
 ๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ๒. สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสําหรับผู้ยื่นคําขอที่เป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชน จํ า กั ด (ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อาจยกเว้นให้โดยอนุโลม)
 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
 ๔. แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป
 ๕. เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม
แล้วแต่กรณี

๖. เอกสารสําหรับขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี
๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป
 (๒) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ อง
วิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ
นิติบุคคล
 (๓) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
 (๕) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม
 (๖) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม
แบบเฉลย
 (๗) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

 (๑) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ
ของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร
ให้กับนิติบุคคล
 (๒) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ
ซักซ้อม
 (๓) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม
เหตุการณ์จําลอง
 (๔) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม
 (๕) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่ อบให้กับสถาน
ประกอบกิจการ

และขอรับรองว่าหลักฐานที่ยนื่ เพื่อประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ
ประทับตรา
นิติบคคล

ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอใบอนุญาต
(...............................................................)
ตําแหน่ง.................................................................

หมายเหตุ : ๑. ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือ
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
๒. ผู้ ป ระสานงาน.........................................................ตํ า แหน่ ง .....................................
หน่วยงาน................................................. เบอร์โทร......................……Email............................................

แบบ ดพ. ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อ (นิติบุคคล).................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ---- ตั้งอยู่ อาคาร............................................
ห้องเลขที่...........................ชั้นที่........... หมู่บ้าน.....................................เลขที่................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................. แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................Email...................................................
ประกอบกิจการ..........................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต
 หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. .........................................ซึ่งดําเนินการ
ได้ตั้งแต่วันที่............................................................................... ถึงวันที่.....................................................................................
 หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ................... ดําเนินการ
ได้ตั้งแต่วันที่............................................................................... ถึงวันที่.....................................................................................
ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบคําขอการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
 ๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ๒. สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสําหรับผู้ยื่นคําขอต่ออายุที่เป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จํากัด (ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อาจยกเว้นให้โดยอนุโลม)
 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคล
 ๔. แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป
 ๕. เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือ
ฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี

๖. เอกสารสําหรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี
๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับ
เดิม
 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม
 (๒) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที
 ่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป  (๒) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ อง
 กฐานแสดงคุณสมบัติ
 (๓) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลั
วิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ

ของวิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร
นิติบุคคล

ให้กับนิติบุคคล 
 (๓) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ
 (๔) เอกสารประกอบการฝึ
กอบรมภาคทฤษฎี
ซักซ้อม
ปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ
 (๕) เอกสารแสดงรายการอุ
 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม

ภาคปฏิบัติ
เหตุการณ์จําลอง

 (๖) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึ
กอบรม
 (๕) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม

 (๗) แบบทดสอบก่อนและหลั
 (๖) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่ อบให้กับสถาน
 งการฝึกอบรมพร้อม

แบบเฉลย
ประกอบกิจการ

 (๘) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน

การฝึกอบรม




และขอรับรองว่าหลักฐานที่ยนื่ เพื่อประกอบการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ
ประทับตรา
นิติบคคล

ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(...............................................................)
ตําแหน่ง................................................................

หมายเหตุ : ๑. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องส่งสรุปผลการดําเนินงานในรอบใบอนุญาตที่ผ่านมาประกอบ
การพิจารณา
๒. ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
หรือได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
๓. ผู้ ป ระสานงาน ................................................................ตํ าแหน่ ง ...............................
หน่วยงาน........................................... เบอร์โทร......................………Email...............................................

