
 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  และข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น  และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้เป็นไปตามแบบ  ดพต.  ๑  

ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้เป็นไปตามแบบ  

ดพต.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้เป็นไปตามแบบ  

ดพฝ.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไป

ตามแบบ  ดพฝ.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พานิช  จิตร์แจ้ง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 

   

 

 

 

ใบอนุญาตเปน็หน่วยงานฝกึอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
 

 

 

 

  

 อนุญาตให้.................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................  
ตําบล/แขวง..................................... เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.................................. 
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น จํานวน.................ราย  ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตนี้  
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่....................................................ถึงวันที่ …………...................................... 
 
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

 

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. .............................................. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

แบบ ดพต. ๑ 



รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนญุาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ……..................……… 
 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ใบอนุญาตต่ออายุเปน็หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลงิขัน้ต้น 

 

 
 
 
 อนุญาตให้................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..........................................ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด......................................... 
ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จํานวน ................. ราย ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตนี้   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

          

 

 

กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. .......................................  

แบบ ดพต. ๒ 

 



 
รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนญุาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        
ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ……..................……… 

 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



  

 
 
 

 
 

ใบอนุญาตเปน็หน่วยงานฝกึซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 
 
  
 
 
 

 อนุญาตให้....................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ที่............................. ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง................................. เขต/อําเภอ..................................... จังหวัด.......................................... 
เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จํานวน ........ ราย ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตนี้   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

          

 

      

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ........................................ 

 

แบบ ดพฝ. ๑ 



 

รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนญุาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ……..................……… 
 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 

          

 
 

ใบอนุญาตต่ออายุเปน็หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 
 
 

  
 อนุญาตให้ ................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่ที่............................. ตรอก/ซอย ............................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง....................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด..................................... 
ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จํานวน...........ราย  ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาต
ต่ออายุน้ี   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ....................................

 

แบบ ดพฝ. ๒ 



 

รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนญุาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ……..................……… 
 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

 
 

 


