
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยทุะเบยีนเป็นหนว่ยงำนจดัฝึกอบรมผูค้วบคมุ

ประจ ำหมอ้น ำ้หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการยืน่ค าขอ 

 

 1. หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นตอ้งไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัด

ฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น พ.ศ. 2554 โดย

มคีณุสมบัตเิป็นมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานภาครัฐหรอืองคก์รเอกชนทีจ่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายไทย ตามประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม เรือ่ง มาตรการความปลอดภัยเกีย่วกบัหมอ้น ้าและหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น พ.ศ. 2549 

 

 2. การตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมใหย้ืน่ค าขอตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมไดก้อ่น

วนัทีห่นังสอือนุญาต จะสิน้อายุไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 3. คณุสมบัตขิองวทิยากร ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง มาตรการความปลอดภัยเกีย่วกบัหมอ้น ้าและหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น พ.ศ. ๒๕๔๙ มคีณุสมบตัดิงันี้ 

 

  (1) ตอ้งจบปรญิญาตรขีึน้ไปในดา้นวศิวกรรมศาสตรห์รอืวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัหมอ้น ้าหรอื

หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นและมปีระสบการณ์ในหัวขอ้ทีบ่รรยาย 

 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี หรอื 

 

 (2) ตอ้งจบประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาชา่งยนต ์ชา่งกลโรงงาน ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรมหรอืชา่งไฟฟ้าโดยมี

ประสบการณ์เกีย่วกับหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นและหัวขอ้ทีบ่รรยายไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หรอื 

 

 (3) ชา่งช านาญการโดยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นและหัวขอ้ทีบ่รรยายไม่

นอ้ยกวา่ 10 ปี หรอื 

 

 (4) เจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานของรัฐซึง่ปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นและมี

ประสบการณ์ในหัวขอ้ทีบ่รรยายไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงานอตุสาหกรรม ชัน้ 2 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



หอ้ง 206 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การรับและพจิารณาความครบถว้นของ 
ค าขอ    

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาเรือ่งราวการขอขึน้ทะเบยีน/ 
ตอ่อายฯุ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

25 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอขึน้ทะเบยีนเป็นหนว่ยงำนจดัฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุ

ประจ ำหมอ้น ำ้หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น ตำม

แบบ สภ.๑-๒๑       ๑.๑ รำยละเอยีดในค ำขอตอ้งกรอกครบถว้น 
       ๑.๒ กำรลงนำมผูย้ ืน่ค ำขอโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตอ้ง

ตรงกบัลำยมอืชือ่ทีร่บัรองในส ำเนำบตัรทีท่ำงรำชกำรออกใหห้้
ของผูม้อี ำำนำจลงนำมม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

2) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเป็นมหำวทิยำลยั หนว่ยงำนภำครฐั หรอื

องคก์รเอกชนทีจ่ดทะเบยีนนติบิุคคลภำยใตก้ฎหมำยไทยทีร่ะบุชือ่
ผูม้อี ำนำจลงนำม พรอ้มวตัถุประสงคท์ีร่ะบุกำรประกอบกจิกำร

สอดคลอ้งกบักำรขออนุญำตเป็นหนว่ยงำนจดัฝึกอบรมดงักลำ่ว 
ฉบบัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ ๖ เดอืนนบัถงึวนัรบัค ำขอฯ พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

4) 
 

กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจทีผู่ ้
มอบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจพรอ้มพยำน ๒ คน ลงนำม

ครบถว้นกอ่นวนัยืน่ค ำขอหรอืวนัยืน่ค ำขอหรอืยงัไมห่มดอำยใุน
วนัทีย่ ืน่เร ือ่ง และตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด (หนงัสอื

มอบอ ำนำจสำมำรถจดัท ำข ึน้ไดเ้องและตอ้งมขีอ้ควำมระบุอ ำนำจที่

ชดัเจน) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำง
รำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

เอกสำรแสดงประสบกำรณใ์นกำรจดัฝึกอบรมใหบุ้คคลหรอื
หนว่ยงำนภำยนอกตำ่งๆ ไมน่อ้ยกวำ่  ๑ ปี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

6) 

 

หนงัสอืทีห่นว่ยงำนจดัฝึกอบรมรบัรองตนเองวำ่ ไมใ่ชห่นว่ยงำนที่

ถกูเวยีนชือ่เป็นผูล้ะทิง้งำน  ไมม่ปีญัหำดำ้นกำรเงนิ ไมเ่ป็น
หนว่ยงำนทีถู่กเพกิถอนสทิธหิรอืใบรบัรองกำรจดัฝึกอบรม พรอ้ม

ลงนำมรบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

7) 
 

ส ำเนำหลกัฐำนของบุคคลทีท่ ำหนำ้ทีบ่รหิำรจดักำรฝึกอบรม แสดง
คณุวฒุไิมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรอียำ่งนอ้ย ๑ คน พรอ้มหนงัสอืแตง่ต ัง้

จำกหนว่ยงำน และลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

8) 

 

ส ำเนำบตัรประชำชนและเอกสำรแสดงคุณวฒุกิำรศกึษำ พรอ้ม

หนงัสอืแสดงประสบกำรณห์รอืกำรปฏบิตังิำนของวทิยำกรทุกคน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนืยนักำรเป็นวทิยำกรใหก้บัหนว่ยงำนทุกคน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

10) 

 

เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมทีม่เีนือ้หำวชิำตรงกบัหวัขอ้และ

วตัถปุระสงคใ์นหลกัสูตร ผูค้วบคมุประจ ำหมอ้น ำ้หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช้
- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

11) 
 

แผนกำรด ำเนนิกำรและเป้ำหมำยกำรจดัอบรมประจ ำปี โดยระบุ
สถำนทีจ่ดัฝึกอบรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

12) 
 

อตัรำคำ่ลงทะเบยีนกำรฝึกอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

13) 
 

แผนทีห่รอืเอกสำรแสดงทีต่ ัง้ของหนว่ยงำนโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงาน

จัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

14) 

 

ค ำขอตอ่อำยุกำรขึน้ทะเบยีน เป็นหนว่ยงำนจดัฝึกอบรมหลกัสตูรผู ้

ควบคมุประจ ำหมอ้น ำ้หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำควำม
รอ้น ตำมแบบ สภ.๑-๒๒   ๑.๑ รำยละเอยีดในค ำขอตอ้งกรอก

ครบถว้น    ๑.๒ กำรลงนำมผูย้ ืน่ค ำขอโดยผูม้อี ำนำจลงนำม

ตอ้งตรงกบัลำยมอืชือ่ทีร่บัรองในส ำเนำบตัรทีท่ำงรำชกำรออก
ใหห้ข้องผูม้อี ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

15) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเป็นมหำวทิยำลยั หนว่ยงำนภำครฐั หรอื
องคก์รเอกชนทีจ่ดทะเบยีนนติบิุคคลภำยใตก้ฎหมำยไทยทีร่ะบุชือ่

ผูม้อี ำนำจลงนำม พรอ้มวตัถุประสงคท์ีร่ะบุกำรประกอบกจิกำร

สอดคลอ้งกบักำรขออนุญำตเป็นหนว่ยงำนจดัฝึกอบรมดงักลำ่ว 
ฉบบัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ ๖ เดอืนนบัถงึวนัรบัค ำขอฯ พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

16) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

17) 
 

กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจทีผู่ ้
มอบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจพรอ้มพยำน ๒ คน ลงนำม

ครบถว้นกอ่นวนัยืน่ค ำขอหรอืวนัยืน่ค ำขอ หรอืยงัไมห่มดอำยใุน
วนัทีย่ ืน่เร ือ่ง และตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด (หนงัสอื

มอบอ ำนำจสำมำรถจดัท ำข ึน้ไดเ้องและตอ้งมขีอ้ควำมระบุอ ำนำจที่

ชดัเจน) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำง
รำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

18) 
 

ส ำเนำหลกัฐำนของบุคคลทีท่ ำหนำ้ทีบ่รหิำรจดักำรฝึกอบรม แสดง
คณุวฒุไิมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรอียำ่งนอ้ย ๑ คน  พรอ้มหนงัสอื

แตง่ต ัง้จำกหนว่ยงำน(กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงจำกชุดเดมิ) พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

19) 

 

รำยชือ่วทิยำกร ส ำเนำบตัรประชำชนและเอกสำรแสดงคณุวฒุิ

กำรศกึษำ พรอ้มหนงัสอืแสดงประสบกำรณห์รอืกำรปฏบิตังิำน
ของวทิยำกร (กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงจำกชุดเดมิ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

- 

20) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยกุำรขึน้ทะเบยีนเป็น

หนว่ยงำนจดัฝึกอบรมทีเ่คยไดร้บัฉบบัลำ่สุด ตำมแบบ สภ.1-23 / 
แบบ สภ.1-24 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

21) 

 

รำยงำนสรุปกำรฝึกอบรมแตล่ะคร ัง้ ตำมแบบ สภ.๑-๒๒-๑ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

22) 
 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมนิผลกำรจดัฝึกอบรม ตำมแบบ สภ.๑-
๒๒-๒ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

23) แผนฝึกอบรมประจ ำปี ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น า
ความรอ้น 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขอตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบรายงานสรุปผลการประเมนิการจัดฝึกอบรม 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลว

เป็นสือ่น าความรอ้น 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืรับรองการตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสตูรผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ที่

ใชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น 
(หมายเหต:ุ -)  

 



หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

