เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวเป็น สื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๑ ข้อ ๓ และภาคผนวก ๒ กําหนดให้
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด หากมีความประสงค์
จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ต้องขึ้นทะเบียน
เป็น หน่ว ยงานจั ด ฝึก อบรมต่ อกรมโรงงานอุต สาหกรรมและในการฝึก อบรม หน่ว ยงานจัด ฝึกอบรม
ต้องมีการออกใบรับรองให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการสอบมาตรฐานด้ว ย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
เป็ น หน่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรมและการสอบมาตรฐานหลั ก สู ต รผู้ ค วบคุ ม ประจํ า หม้ อ น้ํ า หรื อ หม้ อ ต้ ม
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“หน่วยงานการจัดฝึกอบรม” หมายถึง หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจํา
หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายถึง หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
“การสอบมาตรฐาน” หมายถึง การสอบมาตรฐานตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
“ใบรับรองการฝึกอบรม” หมายถึง หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ค วบคุม
ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
หมวด ๑
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
ข้อ ๔ มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการความปลอดภัย เกี่ ย วกั บหม้ อน้ํ าและหม้อ ต้ มที่ ใช้ ข องเหลว
เป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใดมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม หลักสูตร

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

ผู้ค วบคุมประจําหม้อ น้ําหรือหม้ อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็น สื่อนํา ความร้อน ให้ยื่น คํ าขอขึ้น ทะเบีย นเป็ น
หน่วยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูต รผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๕ กรณีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้ม
ที่ ใ ช้ ข องเหลวเป็ น สื่ อ นํ า ความร้ อ นได้ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้แก่ผู้ขอ
ข้อ ๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้มีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และให้การ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมนี้สามารถต่ออายุได้
ข้อ ๗ หน่วยงานจัดฝึกอบรมใดประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ให้ยื่นคําขอต่ออายุการ
ขึ้น ทะเบีย นเป็นหน่วยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูต รผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็น
สื่อนําความร้อนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็น สื่อนําความร้อนไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน และให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับกับการยื่น คําขอต่ออายุและการ
พิจารณาคําขอต่ออายุการขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่วยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูต รผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนโดยอนุโลม
ข้อ ๘ แบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน แบบคําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน แบบหนังสือรับรองการ
ขึ้น ทะเบีย นเป็นหน่วยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูต รผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็น
สื่อนําความร้อน แบบหนังสือรับ รองการต่ออายุการขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูต ร
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 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํา
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙
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หมวด ๓
การสอบมาตรฐาน
ข้อ ๑๐ การสอบมาตรฐานตามส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผู้เ ข้ า สอบมาตรฐานต้ อ งได้ ค ะแนนไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละหกสิบ จึ ง จะถื อ ว่ า ผ่ านการสอบมาตรฐานโดย
มีหลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานดังนี้
(๑) ผู้มีสิท ธิเ ข้าสอบมาตรฐานจะต้อ งเป็น ผู้ เข้าอบรมหลัก สูต รผู้ควบคุมประจําหม้ อน้ําหรื อ
หม้ อ ต้ ม ที่ ใ ช้ ข องเหลวเป็ น สื่ อ นํ า ความร้ อ น เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละแปดสิ บ ของเวลาเรี ย น
ตามหลักสูตรทั้งหมด
(๒) การสอบมาตรฐาน ให้กระทําโดยการทําแบบทดสอบ
(๓) การจัดให้มีการสอบมาตรฐานให้ดําเนิน การโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่ว ยงาน
ที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมมอบหมายภายใต้ ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
โดยหน่ว ยงานที่กรมโรงงานอุต สาหกรรมมอบหมายให้จัดสอบมาตรฐานให้สามารถจัดสอบมาตรฐานได้
ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี โดยในการพิจารณามอบหมายหน่วยงานตามข้อนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์
ในการมอบหมายหรือไม่มอบหมายให้ เป็น หน่ว ยงานจัด สอบมาตรฐานในแต่ ละปี มากน้อยตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่มีอยู่เดิมคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมเป็น
เกณฑ์สําคัญ
หมวด ๔
ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมผ่ า นการสอบมาตรฐานให้ ห น่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรมออก
ใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใบรับรองการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแบบ สภ.๑ - ๒๕
ท้ายประกาศนี้
หมวด ๕
การกํากับดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
ข้อ ๑๒ กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบว่าหน่ว ยงานจัด ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
ประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็นสื่อนําความร้อนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจระงับการขึ้น ทะเบีย น
หน่วยงานฝึกอบรมเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน
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ข้อ ๑๓ ภายในระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ หากหน่วยงานจัดฝึกอบรม
ถูก ระงั บ การขึ้น ทะเบี ย นรวม ๒ ครั้ ง อธิบ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อผู้ ซึ่ งอธิ บดี ก รมโรงงาน
อุต สาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการขึ้น ทะเบีย นหน่ ว ยงานฝึกอบรมได้ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนไม่อาจขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้จนว่าจะพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ คําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับให้นําประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้การขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุการขึ้นทะเบียนและเมื่อการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุ ให้สามารถต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมตามประกาศนี้ได้โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๗ แห่งประกาศนี้
ข้อ ๑๖ หน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เห็นชอบไว้เดิมให้สามารถ
ทําหน้าที่จัดสอบมาตรฐานได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ประกาศนี้บังคับใช้โดยให้ดําเนินการภายใต้
การกํา กับดูแ ลของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม และเมื่อสิ้น ระยะเวลา ๓ ปี หากหน่ว ยงานดั งกล่า ว
จะดําเนินการในฐานะหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานต่อไปต้องได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ใบรับรองการฝึกอบรมที่ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป
และให้ถือเป็นใบรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อาทิตย์ วุฒิคะโร
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สภ ๑-๒๑
คําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
เขียนที่..............................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..............หมูท่ ี่......................ตรอก/ซอย.........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ.............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.....................................E-mail………………………………………………..
มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตร ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่ นําความร้อนมาด้วย ดังนี้
๑. สําเนาหลักฐานแสดงสถานการณ์เป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน
ที่มีการระบุชื่อผู้มอี ํานาจลงนามการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒. รายชื่อบุคคลทีท่ ําหน้าทีบ่ ริหารจัดการฝึกอบรม พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ
๓. รายชื่อวิทยากร เอกสารแสดงคุณสมบัติของวิทยากรและหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร
ให้กับหน่วยงาน
๔. เอกสารประกอบการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่ นําความร้อน ตามทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
๕. แผนการดําเนินการจัดอบรมประจําปี
๖. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................)

แบบ สภ ๑-๒๒
คําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
เขียนที่..............................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..............หมูท่ ี่......................ตรอก/ซอย.........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ.............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.....................................E-mail………………………………………………..
มีความประสงค์ขอต่ออายุการขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลัก สูตรผู้ควบคุม
ประจํา หม้ อ น้ํ า หรือ หม้ อ ต้ ม ที่ใ ช้ ข องเหลวเป็ นสื่ อ นํ าความร้ อ นตามประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตร ผู้ควบคุมประจํา
หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบคําขอ
ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อนมาด้วย ดังนี้
๑. รายงานสรุปการฝึกอบรมแต่ละครั้ง (แบบ สภ ๑-๒๒-๑)
๒. รายงานสรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรม (แบบ สภ ๑-๒๒-๒)
๓. สําเนารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (แบบ สภ ๑-๒๓)
๔. แผนฝึกอบรมประจําปี
ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................)

แบบ สภ.๑-๒๒-๑

แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม
ชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม....................................................................................
ลําดับ

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ชื่อวิทยากร

จํานวน
ผู้ฝึกอบรม

จํานวนผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ

จํานวนผู้เข้า
สอบ

ผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรม
สอบผ่าน
%
สอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ
%

แบบรายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝึกอบรม

แบบ สภ.๑-๒๒-๒

ชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม....................................................................................
ลําดับ

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

จํานวน
ผู้ฝึกอบรม

สอบผ่าน
(%)

สอบไม่ผ่าน (%)

ชื่อวิทยากร

ผลการประเมินวิทยากร
แก้ไข (%) พอใช้ (%)
ดี (%)

หมายเหตุ
ดีมาก (%)

สภ.๑-๒๓

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลัก สูตรผู้ควบคุมประจําหม้อ น้าํ
หรือหม้อ ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
เลขที่..................................

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยหนังสือฉบับนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้....................................................................
...........................................................................................................................................................................
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร.........................................................E-mail..........................................................................................
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้าํ หรือหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึก อบรมหลักสูตรผู้ควบคุม ประจําหม้อ น้ําหรือ หม้อ ต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นําความร้อ น
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนเลขที่ .............................................................................................................................
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํา
และหม้อ ต้ม ที่ใ ช้ข องเหลวเป็น สื่อ นํา ความร้อ น พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม
เรื่อ ง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึก อบรมและการสอบมาตรฐานหลัก สูตรผู้ควบคุมประจํา
หม้อ น้ําหรือ หม้อ ต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นําความร้อ น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ...................
จนถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ...................
(
)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(โปรดดูคําเตือนหน้าหลัง)

คําเตือน
๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจ้งแผนการดําเนินการประจําปี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปีเว้นแต่เป็น
การขึ้นทะเบียนครัง้ แรก หรือการต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้แจ้งแผนการดําเนินการประจําปีก่อนการฝึกอบรม
๒. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจ้งกําหนดการจัดฝึกอบรม พร้อมแนบรายชื่อวิทยากรต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกครั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการก่อนการจัดฝึกอบรม
๓. หน่วยงานฝึกอบรม ต้องรายงานสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมแนบรายชื่อ และข้อมูลผู้สําเร็จการฝึกอบรม
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
๔. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
มีผลใช้บังคับ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน หากหน่วยงานจัดฝึกอบรมมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ให้ยื่น
คําขอต่ออายุทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

สภ.๑-๒๔

หนังสือรับรองการต่ออายุการทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อ น้าํ หรือหม้อ ต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่ นําความร้อน
เลขที่..................................

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยหนังสือฉบับนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้....................................................................
...........................................................................................................................................................................
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร.........................................................E-mail..........................................................................................
ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผูค้ วบคุมประจําหม้อน้าํ หรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้าํ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนเลขที่ .........................................................................................................................
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจํา
หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ...................
จนถึงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ...................
(
)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(โปรดดูคําเตือนหน้าหลัง)

คําเตือน
๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจ้งแผนการดําเนินการประจําปี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปีเว้นแต่เป็น
การขึ้นทะเบียนครัง้ แรก หรือการต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้แจ้งแผนการดําเนินการประจําปีก่อนการฝึกอบรม
๒. หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจ้งกําหนดการจัดฝึกอบรม พร้อมแนบรายชื่อวิทยากรต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกครั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการก่อนการจัดฝึกอบรม
๓. หน่วยงานฝึกอบรม ต้องรายงานสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมแนบรายชื่อ และข้อมูลผู้สําเร็จการฝึกอบรม
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
๔. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
มีผลใช้บังคับ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน หากหน่วยงานจัดฝึกอบรมมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ให้ยื่น
คําขอต่ออายุทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ชื่อหน่วยจัดฝึกอบรม
หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่...............-..............-....................
ให้ใบรับรองฉบับนี้ไว้ เพื่อแสดงว่า
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................(หรือเลขหนังสือเดินทาง)
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน”
อบรมภาคทฤษฎีและดูงานภาคสนาม ระหว่างวันที่.........................................................
การรับรองของหน่วยจัดสอบมาตรฐาน
การลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของหน่วยงานจัดฝึกอบรม

สภ ๑-๒๕

