
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน   
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้ม 
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หมวด  ๑  ข้อ  ๓  และภาคผนวก  ๒  กําหนดให้
มหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด  หากมีความประสงค์ 
จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  ต้องขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและในการฝึกอบรม  หน่วยงานจัดฝึกอบรม 
ต้องมีการออกใบรับรองให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการสอบมาตรฐานด้วย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้ม 
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
  “หน่วยงานการจัดฝึกอบรม”  หมายถึง  หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจํา 

หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  “หลักสูตรการฝึกอบรม”  หมายถึง  หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
  “การสอบมาตรฐาน”  หมายถึง  การสอบมาตรฐานตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน   
  “ใบรับรองการฝึกอบรม”  หมายถึง  หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม

ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
หมวด  ๑ 

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

 
 

ข้อ ๔ มหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ  หรือองค์กรเอกชนที่ มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใดมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม  หลักสูตร 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน   
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ ๕ กรณีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย   
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้ม 
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนได้  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้แก่ผู้ขอ 

ข้อ ๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้ม  
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้มีอายุ  ๓  ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  และให้การ  
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมนี้สามารถต่ออายุได้ 

ข้อ ๗ หน่วยงานจัดฝึกอบรมใดประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  ให้ยื่นคําขอต่ออายุการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น 
ส่ือนําความร้อนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน 
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไม่น้อยกว่า  
๓๐  วัน  และให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอต่ออายุและการ
พิจารณาคําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ  
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ แบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ 
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  แบบคําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  แบบหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น 
ส่ือนําความร้อน  แบบหนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  ให้เป็นไปตามแบบ  สภ.๑ - ๒๑   
แบบ  สภ.๑ - ๒๒  แบบ  สภ.๑ - ๒๓  และแบบ  สภ.๑ - ๒๔  ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

 
 

ข้อ ๙ หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  ให้เป็นไป
ตามภาคผนวก  ๒  ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ํา
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การสอบมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๑๐ การสอบมาตรฐานตามส่วนที่  ๓  ภาคผนวก  ๒  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ผู้เข้าสอบมาตรฐานต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการสอบมาตรฐานโดย 
มีหลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานดังนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิเข้าสอบมาตรฐานจะต้องเป็นผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ 
หม้อต้มที่ ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ  ของเวลาเรียน 
ตามหลักสูตรทั้งหมด 

(๒) การสอบมาตรฐาน  ให้กระทําโดยการทําแบบทดสอบ 
(๓) การจัดให้มีการสอบมาตรฐานให้ดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน   

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
โดยหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้จัดสอบมาตรฐานให้สามารถจัดสอบมาตรฐานได้   
ครั้งละไม่เกิน  ๓  ปี  โดยในการพิจารณามอบหมายหน่วยงานตามข้อนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์
ในการมอบหมายหรือไม่มอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานในแต่ละปีมากน้อยตามความ 
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงจํานวนหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่มีอยู่เดิมคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมเป็น 
เกณฑ์สําคัญ   

หมวด  ๔ 
ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
 

 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการสอบมาตรฐานให้หน่วยงานจัดฝึกอบรมออก 
ใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ใบรับรองการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแบบ  สภ.๑ - ๒๕   
ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
 

 

ข้อ ๑๒ กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบว่าหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจระงับการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานฝึกอบรมเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาครั้งละไม่เกิน  ๖๐  วัน 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ ภายในระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  หากหน่วยงานจัดฝึกอบรม
ถูกระงับการขึ้นทะเบียนรวม  ๒  ครั้ง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมได้  ผู้ที่ถูกเพิกถอนการ 
ขึ้นทะเบียนไม่อาจขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้จนว่าจะพ้นระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๔ คําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับให้นําประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้การขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุการขึ้นทะเบียนและเม่ือการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุ  ให้สามารถต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมตามประกาศนี้ได้โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๗  แห่งประกาศนี้ 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ได้เห็นชอบไว้เดิมให้สามารถ
ทําหน้าที่จัดสอบมาตรฐานได้ต่อไปอีกไม่เกิน  ๓  ปี  นับตั้งแต่ประกาศนี้บังคับใช้โดยให้ดําเนินการภายใต้
การกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และเม่ือสิ้นระยะเวลา  ๓  ปี  หากหน่วยงานดังกล่าว 
จะดําเนินการในฐานะหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานต่อไปต้องได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๑๐  แห่งประกาศนี้ 

ข้อ ๑๗ ใบรับรองการฝึกอบรมที่ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป
และให้ถือเป็นใบรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาทิตย์  วุฒิคะโร 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 
คําขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
 
 

เขียนที่.............................................. 
 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
 

ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่..............หมูท่ี่......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ.............................................จงัหวัด.................................................. 
โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.....................................E-mail……………………………………………….. 
 
  มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึน
ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตร  ผู้ควบคุมประจําหมอ้นํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔   พร้อมน้ีได้แนบเอกสารประกอบคําขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่นําความร้อนมาด้วย  ดังน้ี 

๑. สําเนาหลักฐานแสดงสถานการณเ์ป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน
ที่มีการระบุช่ือผู้มอีํานาจลงนามการจดทะเบียนนิติบุคคล 

๒. รายช่ือบุคคลทีท่ําหน้าทีบ่รหิารจัดการฝกึอบรม พรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
๓. รายช่ือวิทยากร เอกสารแสดงคุณสมบัติของวิทยากรและหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร

ให้กับหน่วยงาน  
๔. เอกสารประกอบการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรอื

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่นําความร้อน ตามทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
๕. แผนการดําเนินการจัดอบรมประจําป ี
๖. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
 

      (....................................................) 

แบบ สภ ๑-๒๑ 



 
คําขอต่ออายุการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
 
 

เขียนที่.............................................. 
 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
 

ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่..............หมูท่ี่......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ.............................................จงัหวัด.................................................. 
โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.....................................E-mail……………………………………………….. 
 
  มีความประสงค์ขอต่ออายุการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
ประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม                   
เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตร  ผู้ควบคุมประจํา
หม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔   พร้อมน้ีได้แนบเอกสารประกอบคําขอ 
ต่ออายุการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อนมาด้วย  ดังน้ี 

๑. รายงานสรุปการฝึกอบรมแต่ละครั้ง (แบบ สภ ๑-๒๒-๑) 
๒. รายงานสรุปผลการประเมินผลการจัดฝกึอบรม (แบบ สภ ๑-๒๒-๒) 
๓. สําเนารบัรองการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหมอ้นํ้า

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (แบบ สภ ๑-๒๓) 
๔. แผนฝึกอบรมประจําป ี

 
ลงช่ือ....................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
 

      (....................................................) 

แบบ สภ ๑-๒๒ 



แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม 

ชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม.................................................................................... 
 

ลําดับ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ชื่อวิทยากร จํานวน 
ผู้ฝึกอบรม 

จํานวนผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ 

จํานวนผู้เข้า
สอบ 

ผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรม  หมายเหตุ 

สอบผ่าน  % สอบไม่ผ่าน  % 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 
 
 
 

      

            
            

แบบ สภ.๑-๒๒-๑ 



แบบรายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝึกอบรม 
 

ชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม.................................................................................... 
 

ลําดับ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม จํานวน 
ผู้ฝึกอบรม 

สอบผ่าน  
(%) 

สอบไม่ผ่าน (%) ชื่อวิทยากร ผลการประเมินวิทยากร หมายเหตุ 

แก้ไข (%) พอใช้ (%) ดี (%) ดีมาก (%) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 
 
 
 

      

            
            

 

แบบ สภ.๑-๒๒-๒ 



 

           สภ.๑-๒๓  
     

 
 

 
หนังสือรบัรองการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้า 

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
 
 
 

เลขที่..................................      กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
         กระทรวงอุตสาหกรรม 
                 
 

 โดยหนังสือฉบบัน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให.้................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร.........................................................E-mail.......................................................................................... 
ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้ม  
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ทะเบียนเลขที่  .............................................................................................................................      
 

 ทั้งน้ี  ต้องดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อนํ้า 
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  พ.ศ. ๒๕๔๙  และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจาํ
หม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด 
 
 

     ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
         จนถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
            

 
 

                                 (                             ) 
                                                                              อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
(โปรดดูคําเตือนหน้าหลงั) 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

   
   
   

 

  
  

 

 



 

 
คําเตือน 

 

๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจง้แผนการดําเนินการประจําปี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปเีว้นแต่เป็น
การข้ึนทะเบียนครัง้แรก หรือการต่ออายกุารข้ึนทะเบียนใหแ้จ้งแผนการดําเนินการประจําปกี่อนการฝึกอบรม 

๒. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจง้กําหนดการจัดฝึกอบรม พร้อมแนบรายช่ือวิทยากรต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม    
    ทุกครั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการก่อนการจัดฝกึอบรม 
๓. หน่วยงานฝึกอบรม ต้องรายงานสรุปผลการฝกึอบรมพร้อมแนบรายช่ือ และข้อมูลผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
    ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสรจ็สิ้นการฝกึอบรม 
๔. การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
     มีผลใช้บังคับ ๓ ปีนับต้ังแต่วันที่ข้ึนทะเบียน หากหน่วยงานจัดฝึกอบรมมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ให้ย่ืน    
     คําขอต่ออายุทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หมดอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 
 



            สภ.๑-๒๔ 
     

 
 

 
หนังสือรบัรองการต่ออายุการทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่นําความร้อน 
 
 
 

เลขที่..................................           กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
              กระทรวงอุตสาหกรรม 
                 
 

 โดยหนังสือฉบบัน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให.้................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร.........................................................E-mail.......................................................................................... 
ต่ออายุการข้ึนทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลกัสตูรผูค้วบคุมประจาํหม้อนํ้าหรอื 
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน 
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ทะเบียนเลขที่  .........................................................................................................................       
 

 ทั้งน้ี  ต้องดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ    
หม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙  และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจํา  
หม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยเคร่งครัด 
 
 

     ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
         จนถึงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
            

 
 

                                 (                             ) 
                                                                              อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
(โปรดดูคําเตือนหน้าหลงั) 
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คําเตือน 

 

๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจง้แผนการดําเนินการประจําปี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปเีว้นแต่เป็น
การข้ึนทะเบียนครัง้แรก หรือการต่ออายกุารข้ึนทะเบียนใหแ้จ้งแผนการดําเนินการประจําปกี่อนการฝึกอบรม 

๒. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจง้กําหนดการจัดฝึกอบรม พร้อมแนบรายช่ือวิทยากรต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม    
    ทุกครั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการก่อนการจัดฝกึอบรม 
๓. หน่วยงานฝึกอบรม ต้องรายงานสรุปผลการฝกึอบรมพร้อมแนบรายช่ือ และข้อมูลผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
    ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสรจ็สิ้นการฝกึอบรม 
๔. การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
     มีผลใช้บังคับ ๓ ปีนับต้ังแต่วันที่ข้ึนทะเบียน หากหน่วยงานจัดฝึกอบรมมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ให้ย่ืน    
     คําขอต่ออายุทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หมดอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 
 
 



ชื่อหน่วยจัดฝึกอบรม 
 

หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่...............-..............-.................... 
 

ให้ใบรับรองฉบับนี้ไว้  เพื่อแสดงว่า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................(หรือเลขหนังสือเดินทาง) 
 

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน” 
 

อบรมภาคทฤษฎีและดูงานภาคสนาม ระหว่างวันที่......................................................... 
 

   การรับรองของหน่วยจัดสอบมาตรฐาน 
 
 

                                                                   การลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม 
                    ของหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

สภ ๑-๒๕ 


