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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๑๙ (๓)
กําหนดใหนายจางจัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ และขอ ๓๖
วรรคสาม กําหนดใหนายจางที่ไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเองใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิง
ทองถิ่นหรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองชวยดําเนินการฝกซอม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ (๓) และขอ ๓๖ วรรคสาม แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปน
หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
การขึ้นทะเบียน
ขอ ๔ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ ไดแก
(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

-๒(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดการฝกอบรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน
(๔) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางมีความประสงคจะจัดฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนใหแกลูกจางของ
นายจางนั้น ใหสามารถขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไดเฉพาะการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
ขอ ๕ หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีบุคลากรซึ่งมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรมอยางนอยหนึ่งคน
(๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในหนวยงานฝกอบรมอยางนอยหนึ่งคน เวนแตหนวยงานตามขอ ๔ วรรคสองที่ไมจําเปนตองปฏิบัติงาน
เต็มเวลาก็ได
(๓) มีเอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนือ้ หาและรายละเอียดตามหลักสูตรการฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตน ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟที่ขอขึ้นทะเบียน
(๔) มีอุปกรณประกอบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรการฝกอบรมที่ขอขึ้นทะเบียน
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง เวนแตพนกําหนดสามปนบั แต
วันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง แลวแตกรณี
(๖) ไมมีผูซึ่งเปนหรือเคยเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟอืน่ ณ วันที่ถกู เพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง เวนแตพนกําหนด
สามปนับแตวนั ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๖ ใหหนวยงานที่มคี วามประสงคจะขอขึน้ ทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ ยืน่ คําขอพรอมเอกสารดังตอไปนี้ตอ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
(๑) สําเนาเอกสารที่แสดงความเปนหนวยงานตามขอ ๔
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๔) สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการของนิติบุคคลหรือ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป
(๖) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝกภาคปฏิบัติโดยสังเขป

-๓(๗) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยัน
การเปนวิทยากรใหกบั หนวยงาน
(๘) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน
(๙) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใชประกอบในการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในหลักสูตรทีข่ อขึ้นทะเบียน
ใหผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๗ เมื่อมีการยื่นคําขอตามขอ ๖ และอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูยนื่ คําขอมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ ใหอธิบดีขึ้นทะเบียนผูยื่นคําขอนั้นเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ และออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนพรอมมีหนังสือแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบภายในหาวันนับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูยนื่ คําขอขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะตองหามอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๕ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
ขอ ๘ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงาน
ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามขอ ๗ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๕ ใหอธิบดีเพิกถอนทะเบียน
ขอ ๙ ในกรณีที่หนวยงานทีไ่ ดรับการขึ้นทะเบียนไวตามขอ ๗ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สถานภาพของหนวยงาน วิทยากรฝกอบรมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ไดยื่นขอขึ้นทะเบียนไว
ใหหนวยงานนัน้ สงเอกสารแสดงการเปลีย่ นแปลง ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับ
แตวนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอม
ดับเพลิงและหนีไฟใหมีอายุคราวละหาปนบั แตวนั ที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานทีไ่ ดรับการขึ้นทะเบียนอาจยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียนตออธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายไดไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันทีก่ ารขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดลง และใหนําความในขอ ๕
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับแกการยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม
หมวด ๒
วิทยากร
ขอ ๑๑ วิทยากรผูทําการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

-๔(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเกี่ยวกับอัคคีภัย และมี
ประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) ผานการอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นกาวหนา ขัน้ สูง หรือ
ทีมดับเพลิง และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกีย่ วกับอัคคีภัยไมนอ ยกวาสองป
(๓) ผานการอบรมหลักสูตรครูฝกดับเพลิงหรือครูฝกปองกันบรรเทาสาธารณภัยจาก
หนวยงานราชการและมีประสบการณการเปนวิทยากรเกีย่ วกับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(๔) ปฏิบัติงานในหนวยงานราชการที่เกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางานหรือเปน
พนักงานดับเพลิงในทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ตองผานการอบรมในหลักสูตรการฝก
อบรมการดับเพลิงขั้นตนขึ้นไป โดยมีประสบการณในการทํางานดานความปลอดภัยในการทํางานไมนอย
กวาสามป และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
(๕) เคยปฏิบัติงานในหนวยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานหรือเคยเปน
พนักงานดับเพลิงในทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ตองผานการอบรมหลักสูตรการฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตนขึ้นไป โดยมีประสบการณในการทํางานดานความปลอดภัยในการทํางานไมนอยกวาหาป
และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
(๖) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานดับเพลิงของหนวยงานราชการที่ผาน
การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนขึ้นไป โดยมีประสบการณในการทํางานในหนาที่พนักงานดับเพลิงไมนอย
กวาสามป และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
ขอ๑๒ วิทยากรผูทําการฝกอบรมการฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเกี่ยวกับอัคคีภัย และมี
ประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(๒) ผานการอบรมดานอัคคีภัยในหลักสูตรผูอํานวยการการดับเพลิงหรือผานการอบรม
หลักสูตรครูฝกดับเพลิงหรือครูฝกปองกันบรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานราชการ โดยมีประสบการณ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(๓) ผานการอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นกาวหนา ขั้นสูง หรือทีมดับเพลิง
โดยมีประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอ ยกวาสองป
(๔) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัตงิ านในหนวยงานราชการที่เกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน
โดยมีประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอ ยกวาหาป
(๕) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานดับเพลิงของหนวยงานราชการ โดยมี
ประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาหาป

-๕ขอ ๑๓ วิทยากรตองมีการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือพัฒนาความรูเกีย่ วของกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยปหนึ่งไมนอยกวาหกชั่วโมง
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสงหลักฐานการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือการ
พัฒนาความรูข องวิทยากร ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในวันที่สิบหาของเดือนมกราคม
หมวด ๓
การดําเนินการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
ขอ ๑๕ หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตนตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
ขอ ๑๖ การฝกอบรมภาคทฤษฎีตองมีกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง
ตอหลักสูตรและอยางนอยตองมีเนื้อหาวิชา ดังตอไปนี้
(๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม
(๒) การแบงประเภทของเพลิง
(๓) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภยั
(๔) การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ
(๕) วิธีดับเพลิงประเภทตาง ๆ
(๖) เครื่องมือดับเพลิงชนิดตาง ๆ
(๗) วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิง
(๘) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
(๙) การจัดระบบปองกันและระงับอัคคีภยั การประยุกตใชระบบและอุปกรณที่มีอยูใ น
สถานประกอบการ
ขอ ๑๗ การฝ ก อบรมภาคปฏิ บั ติ ต อ งมี กํา หนดระยะเวลาการฝ ก อบรมไม น อ ยกว า
สามชั่วโมงตอหลักสูตร โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอปุ กรณ
ดับเพลิงและอยางนอยตองมีการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท เอ โดยตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใชน้ําสะสมแรงดัน หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิง
ประเภท เอ
(๒) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท บี โดยตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด โฟม ผงเคมีแหง
หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

-๖(๓) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ซี โดยตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง
หรือสารเคมีที่สามารถใชดับเพลิงประเภท ซี
(๔) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ดี โดยตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกโดย
วิธีการใหวิทยากรผูฝกสาธิตการดับเพลิงจริงตอผูเขารับการฝก
(๕) การดับเพลิงโดยใชสายดับเพลิง
ขอ ๑๘ สถานที่ฝกภาคปฏิบัติอยางนอยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่เปนสัดสวน
(๒) มีความปลอดภัยตอผูเขารับการฝกอบรมและชุมชนใกลเคียง
(๓) ไมอยูในบริเวณที่ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดการระเบิด หรือติดไฟไดงา ยตอสถานทีใ่ กลเคียง
(๔) ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม หรือมีระบบกําจัดที่เหมาะสม
ขอ ๑๙ อุปกรณที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติ อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ประเภท บี และประเภท ซี
(๒) สายสงน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง กระบอกฉีดน้าํ ดับเพลิง หรือหัวฉีดน้ําดับเพลิง
(๓) อุปกรณดบั เพลิงที่จําเปนตองใชในสถานประกอบการ
(๔) อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยชุดดับเพลิง
ถุงมือ รองเทา หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหนา หนากากปองกันความรอน
อุปกรณตาม (๑) ถึง (๔) ตองสามารถใชงานไดดี มีความปลอดภัยตอการฝกและตองมี
จํานวนที่เพียงพอตอผูเขารับการฝกอบรม
ขอ ๒๐ การฝกอบรมภาคทฤษฎีหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนตองจัดใหหอ งฝกอบรม
หนึ่งหองมีผูเขารับการฝกอบรมไมเกินหกสิบคน และมีวทิ ยากรอยางนอยหนึง่ คน
การฝกอบรมภาคปฏิบัติหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนตองจัดใหมีวิทยากรอยางนอย
หนึ่งคนตอผูเขารับการฝกอบรมไมเกินยี่สิบคน
หมวด ๔
การดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
ขอ ๒๑ หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
ขอ ๒๒ การฝกอบรมภาคทฤษฎีตองมีกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง
ตอหลักสูตรและอยางนอยตองมีเนื้อหาวิชาที่อบรม ดังตอไปนี้

-๗(๑) แผนการดับเพลิงและวิธกี ารดับเพลิงของสถานประกอบการ
(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
(๓) การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย
ขอ ๒๓ การฝกภาคปฏิบัติตอ งมีการฝกซอม ดังตอไปนี้
(๑) การดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง
(๒) การดับเพลิงจากเพลิงประเภทตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับสถานประกอบการ
(๓) การอพยพหนีไฟ
(๔) การคนหา ชวยเหลือและเคลื่อนยายผูประสบภัย
ใหหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟจัดใหมีการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่
ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานอยู
ขอ ๒๔ หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟตองจัดใหมีอุปกรณทจี่ าํ เปนตอการฝกอบรม
และการฝกซอม รวมทั้งตองมีความเหมาะสมกับการดับเพลิงและการหนีไฟของสถานประกอบการ
อุปกรณตามวรรคหนึ่งตองสามารถใชงานได มีความปลอดภัยตอการฝกอบรม การฝกซอม
และมีจํานวนที่เพียงพอตอผูเ ขารับการฝก
หมวด ๔
การกํากับดูแล
ขอ ๒๕ ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแจงการฝกอบรม หรือการฝกซอมตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนการฝกอบรม หรือการฝกซอม แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสงรายงานสรุปผลการฝกอบรม หรือการฝกซอม
พรอมดวยรายชื่อวิทยากรผูทาํ การฝกอบรมหรือฝกซอมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม หรือการฝกซอม แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจเขาไปในหนวยงานที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน สถานที่จัดฝกอบรมหรือฝกซอม เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบ หรือกํากับดูแลใหหนวยงาน
ที่ไดรับการขึน้ ทะเบียนปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง สงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
แกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๘ หนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสัง่ การอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้

-๘(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัตใิ หถูกตองภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินงานเปนการชัว่ คราว
(๓) เพิกถอนทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
หนีไฟซึ่งไดใบรับรองตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหถือวาเปนหนวยงานฝกอบรมที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ จนกวาใบรับรองจะสิน้ อายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ)

ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

