26. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคาขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

26. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคาขอเป็น
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1.กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7
สานักความปลอดภัยแรงงาน
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 ต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ
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
กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอตามแบบและสถานที่ที่อ ธิบดีประกาศกาหนดไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน
วันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุพร้อมด้วยเอกสาร ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ
การเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ข้อ 9
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลง
นามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็น
หลักฐาน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯไม่ได้รับการอนุญาตฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯทราบ
ภายใน 7 วัน
4) ระยะเวลาให้บริการ 60 วันกรณีมีเหตุสมควรสามารถขยายเวลาได้รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน ตามกฎกระทรวง
การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.
2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ข้อ 6
5) กรณียื่นคาขอที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดาเนินการจะเพิ่มขึ้นอีก 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

นิติบุคคลยื่นแบบคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมหลักฐาน
เอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นิติบุคคล
- สรุปผลการตรวจสอบและ
จัดทาใบอนุญาตต่ออายุเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯ

57 วัน

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

3)

การลงนาม

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายพิจารณาลงนาม
ใบอนุญาตต่ออายุเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯและ

2 วัน

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาและส่งมอบ
ใบอนุญาตต่ออายุเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯให้ผู้ยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ระยะเวลา
60 วัน (ระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 60 วัน กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาได้รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
หนังสือรับรองนิติบุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

-

1

หมายเหตุ
( พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

เอกสารแบบคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (แบบดพ. 2)
สาเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ใน
การประกอบกิจการ

2)
3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

( พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง )
1
ฉบับ
( พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง )
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เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4)

แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคล
โดยสังเขป
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝึก
ภาคปฏิบัติโดยสังเขปในกรณีที่ขอ
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้น
เอกสารแสดงรายชื่อและสาเนาวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรซึ่งทาหน้าที่
บริหารจัดการ
รายชื่อวิทยากรเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของ
วิทยากรรวมทั้งหนังสือยืนยันการ
เป็นวิทยากรให้กับนิติบุคคล
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือ
การฝึกซ้อมซึ่งมีเนื้อหาวิชาตามที่
กาหนดในหลักสูตรที่ขออนุญาต
เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบในการฝึกอบรมหรือการ
ฝึกซ้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่ขออนุญาต
เอกสารแสดงตารางกาหนดหัวข้อ
และระยะเวลาการฝึกอบรมตาราง
แสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการ
ฝึกซ้อมหรือกาหนดการฝึกซ้อม
เอกสารแสดงแบบทดสอบก่อนและ
หลังการฝึกอบรมพร้อมเฉลย
ตัวอย่างวุฒิบัตรแสดงการผ่านการ
ฝึกอบรมฯที่มอบให้แก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการ
ผ่านการฝึกซ้อมฯที่มอบให้แก่สถาน
ประกอบกิจการ

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

-

1

ชุด

1

-

ฉบับ

(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง )
-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-
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เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

14)

เอกสารหลักฐานการพัฒนาความรู้
ของวิทยากร
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานใน
รอบอายุทะเบียนฯที่ผ่านมา 3 ปี
(ถ้ามี)

15)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

1

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 ต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ 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
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