
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือ
รับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑  
กําหนดให  “ผูดําเนินการจัดฝกอบรม”  หมายถึง  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  สมาคม  หรือ
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝกอบรมที่เกี่ยวกับกาซ  และใหหมายรวมถึงผูประกอบกิจการโรงงานผลิต
กาซ  และ/หรือบรรจุกาซที่มีขีดความสามารถในการดําเนินการฝกอบรมคนงาน  ท้ังนี้  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  และ  ขอ  ๕  (๑)  กําหนดให  ผูดําเนินการจัดฝกอบรม  
ตองขอขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้น  เพ่ือใหการ
ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซสามารถดําเนินการตอไปได   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ
ขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ วิธีการขึ้นทะเบียน 
  ๒.๑ แบบคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  แบบคําขอ 

ตออายุการขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  แบบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  และแบบใบอนุญาตตออายุการขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการ 
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  ใหใชตามแบบ  สภ.1-13  สภ.1-15  สภ.1-14  และ  สภ.1-16  ทายประกาศนี้ 

  ๒.๒ ใหผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซที่มีคุณสมบัติ  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรอง
และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ย่ืนคําขอ
อนุญาตขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  ตามขอ  ๒.๑  พรอมเอกสารหลักฐาน   
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบจะออกหนังสืออนุญาตให 
ขึ้นทะเบียนใหไวเปนหลักฐาน 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  ๒.๓ การขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ  ใหมีอายุคราวละ   
๕  ป  นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน   

ผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอาจยื่นคําขอตออายุการ 
ขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกอนวันที่ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวาสิบหาวัน
และใหนําความในขอ  ๒.๒  มาใชบังคับแกการยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



  

สภ.1-13 
คําขอข้ึนทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

 

           เขียนท่ี........................................................... 
 

                  วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ..................... 
  

 ขาพเจาเปน   สวนราชการ     รัฐวิสาหกิจ     สถานศึกษา    สมาคม     นิติบุคคล 
ช่ือ.................................................................................................................................................................... 
โดย .................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.........................................
โทรสาร.......................................E-mail.......................................................................................................... 
มีความประสงคจะขออนุญาตขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและการขึน้ทะเบียนเปนคนงาน
ควบคมุ  สงและบรรจกุาซประจําโรงงาน  พ.ศ.2549 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกบักาซ พ.ศ.2550 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  ผูใหการฝกอบรมมี จํานวน.............คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบคําขอที่ 1 
2) ขาพเจาขอสัญญาวาจะดําเนนิการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร คนงานควบคุมกาซ  สงกาซ  และ 

บรรจุกาซ ตามขอ 7 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกลาวขางตน โดยมรีายละเอียดตามเอกสารแนบ 
คําขอที่ 2 

3) ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยเปนผูถูกส่ังเพิกถอนการขึน้ทะเบียนใหเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรม 
เกี่ยวกับกาซ   
 4)    ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีสถานที่ฝกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนี ้

สถานที่ฝกอบรมภาคทฤษฎี ไดแก.............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

สถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติ ไดแก.............................................................................................. 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 



  

 
2 

 
5)    รายช่ือเครื่องมือท่ีใชในการฝกอบรมและประเมินผลมดีังนี้  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

      พรอมนี้ ขาพเจาไดสงเอกสารหลักฐานดังนี ้
 (1) เอกสารแนบคําขอที่ 1 
 (2) เอกสารแนบคําขอที่ 2 
 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  สมาคม / นติบุิคคล / สถานศึกษา  
 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองตามขอ (3)  
 (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณวฒุิการศึกษา  

และ/หรือ สําเนาเอกสารแสดงการเปนผูชํานาญการของผูใหการฝกอบรมตามรายชื่อในเอกสารแนบคําขอที่ 1 
 (6) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................... 

                
   ลงช่ือ......................................................ผูขอ 
           (.....................................................)   



 
 

เอกสารแนบคําขอที่ 1 
รายช่ือผูใหการฝกอบรม ของผูดําเนินการจัดฝกอบรม 

 

1.ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว)....................................................นามสกุล............................................................. 
   อายุ............ป  สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.......................................หมูท่ี......................................... 
   ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง........................................ 
   อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................. 
   โทรศัพท.............................................โทรสาร.......................................E-mail…...........................................    
    บัตรประชาชนเลขที่                    
    สําเร็จการศึกษา / เปนผูชํานาญการ  

 ระดับ    ปวส.     ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    ผูชํานาญการ 
 สาขา……………………………………………………………………………………….. 
 ประสบการณในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคมุการผลิตกาซ  การใชกาซ 
การบรรจุกาซและการขนสงกาซ  เปนเวลา....................ป 

    สอนวิชา......................................................................................................................................................... 
 

2. ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว)...................................................นามสกุล............................................................ 
   อายุ............ป  สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.......................................หมูท่ี......................................... 
   ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง........................................ 
   อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................. 
   โทรศัพท.............................................โทรสาร.......................................E-mail…...........................................    
   บัตรประชาชนเลขที่                    
   สําเร็จการศึกษา / เปนผูชํานาญการ  

 ระดับ    ปวส.     ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    ผูชํานาญการ 
 สาขา……………………………………………………………………………………….. 
 ประสบการณในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคมุการผลิตกาซ  การใชกาซ 
การบรรจุกาซและการขนสงกาซ  เปนเวลา....................ป 

    สอนวิชา......................................................................................................................................................... 
 
 

  ลงช่ือ......................................................ผูขอ 
                       (.....................................................) 



 
 

เอกสารแนบคําขอที่ 2 

 

รายละเอียดหลักสูตรคนงานควบคุมกาซ  สงกาซ  และบรรจุกาซ 

 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
  ลงช่ือ......................................................ผูขอ 

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



             
     

 
สภ.1-14 

 
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนญุาตให.............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่..................................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท............................................
โทรสาร.........................................................E-mail.................................................................................. 
ขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจดัฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ  
วิธีการการฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจกุาซประจํา 
โรงงาน  พ.ศ.2549  ทะเบียนเลขที่............................................................................................................ 
 

 ท้ังนี้  ตองดําเนินการตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ 
การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจํา  
โรงงาน  พ.ศ.2549และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิ ธีการขึ้นทะเบียนเปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ พ.ศ.2550 โดยเครงครัด 
 
 

     ใหไว ณ วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
       จนถึง    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 

            
 

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



  

สภ.1-15 
คําขอตออายุการข้ึนทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

 

           เขียนท่ี........................................................... 
 

                  วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ..................... 
  

 ขาพเจาเปน   สวนราชการ     รัฐวิสาหกิจ     สถานศึกษา    สมาคม     นิติบุคคล 
ช่ือ.................................................................................................................................................................... 
โดย .................................................................................................................................................................. 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.........................................
โทรสาร.......................................E-mail.......................................................................................................... 
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการจดัฝกอบรมเกี่ยวกบักาซของขาพเจา หมายเลขทะเบียน........................
วันหมดอายุ...............................................................มีความประสงคจะขออนุญาตตออายุการขึ้นทะเบียนเปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  
การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.2549 
และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึน้ทะเบียนเปนผูดําเนินการจดัฝกอบรม
เกี่ยวกับกาซ พ.ศ.2550  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ผูใหการฝกอบรมมี จํานวน.............คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบคําขอที่ 1 
2) ขาพเจาขอสัญญาวาจะดําเนนิการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร คนงานควบคุมกาซ  สงกาซ  และ 

บรรจุกาซ ตามขอ 7 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกลาวขางตน โดยมรีายละเอียดตามเอกสารแนบ 
คําขอที่ 2 

3) ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยเปนผูถูกส่ังเพิกถอนการขึน้ทะเบียนใหเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรม 
เกี่ยวกับกาซ   
 4)    ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีสถานที่ฝกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนี ้

สถานที่ฝกอบรมภาคทฤษฎี ไดแก.............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

สถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติ ไดแก.............................................................................................. 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  



  

2 
 

5)    รายช่ือเครื่องมือท่ีใชในการฝกอบรมและประเมินผลมดีังนี้  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

      พรอมนี้ ขาพเจาไดสงเอกสารหลักฐานดังนี ้
 (1) เอกสารแนบคําขอที่ 1 
 (2) เอกสารแนบคําขอที่ 2 
 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  สมาคม / นติบุิคคล / สถานศึกษา  
 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองตามขอ (3)  
 (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณวฒุิการศึกษา  

และ/หรือ สําเนาเอกสารแสดงการเปนผูชํานาญการของผูใหการฝกอบรมตามรายชื่อในเอกสารแนบคําขอที่ 1 
 (6) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................... 

                
   ลงช่ือ......................................................ผูขอ 
           (.....................................................)   



 
 

เอกสารแนบคําขอที่ 1 
รายช่ือผูใหการฝกอบรม ของผูดําเนินการจัดฝกอบรม 

 

1.ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว)....................................................นามสกุล............................................................. 
   อายุ............ป  สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.......................................หมูท่ี......................................... 
   ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง........................................ 
   อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................. 
   โทรศัพท.............................................โทรสาร.......................................E-mail…...........................................    
    บัตรประชาชนเลขที่                    
    สําเร็จการศึกษา / เปนผูชํานาญการ  

 ระดับ    ปวส.     ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    ผูชํานาญการ 
 สาขา……………………………………………………………………………………….. 
 ประสบการณในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคมุการผลิตกาซ  การใชกาซ 
การบรรจุกาซและการขนสงกาซ  เปนเวลา....................ป 

    สอนวิชา......................................................................................................................................................... 
 

2. ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว)...................................................นามสกุล............................................................ 
   อายุ............ป  สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.......................................หมูท่ี......................................... 
   ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง........................................ 
   อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................. 
   โทรศัพท.............................................โทรสาร.......................................E-mail…...........................................    
   บัตรประชาชนเลขที่                    
   สําเร็จการศึกษา / เปนผูชํานาญการ  

 ระดับ    ปวส.     ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    ผูชํานาญการ 
 สาขา……………………………………………………………………………………….. 
 ประสบการณในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคมุการผลิตกาซ  การใชกาซ 
การบรรจุกาซและการขนสงกาซ  เปนเวลา....................ป 

    สอนวิชา......................................................................................................................................................... 
 
 

  ลงช่ือ......................................................ผูขอ 
                       (.....................................................) 



 
 

เอกสารแนบคําขอที่ 2 

 

รายละเอียดหลักสูตรคนงานควบคุมกาซ  สงกาซ  และบรรจุกาซ 

 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
  ลงช่ือ......................................................ผูขอ 

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



             
     

 
สภ.1-16 

 
ใบอนุญาตตออายุการข้ึนทะเบียนเปนผูดําเนนิการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนญุาตให.............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่..................................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท............................................
โทรสาร.........................................................E-mail.................................................................................. 
ตออายุการขึน้ทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกบักาซ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ  วิธีการการฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและ
บรรจกุาซประจําโรงงาน  พ.ศ.2549  ทะเบียนเลขที่...................................................................................... 
 

 ท้ังนี้  ตองดําเนินการตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ 
การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจํา  
โรงงาน  พ.ศ.2549และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิ ธีการขึ้นทะเบียนเปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ พ.ศ.2550 โดยเครงครัด 
 
 

     ใหไว ณ วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 
       จนถึง    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ................... 

            
 

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