
หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักสูตรคนงานควบคุม  สง  และบรรจุกาซประจําโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักสูตรคนงานควบคุม  สง  และบรรจุกาซประจําโรงงาน   
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรอง  
และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ  
วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรอง  และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุ
กาซประจําโรงงาน   พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เ ร่ือง  
หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรมการออกหนังสือรับรอง  และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม   
สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กรมโรงงาน 
อตุสาหกรรมจึงออกประกาศหลักสูตรคนงานควบคุม  สง  และบรรจุกาซประจําโรงงานไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักสูตรคนงานควบคุม   
สง  และบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวย  ๔  หลักสูตร  ดังนี้   
(๑) หลักสูตรคนงานควบคุมกาซในโรงงานผลิต  สง  จําหนาย  หรือบรรจุกาซ  สําหรับ

โรงงานตามขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
การใช  เก็บ  สง  และบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

(๒) หลักสูตรคนงานควบคุมกาซในโรงงานใชหรือเก็บกาซ  สําหรับโรงงานตามขอ  ๓   
แหงกฎกระทรวงกําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการใช  เก็บ  สง   
และบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

(๓) หลักสูตรคนงานสงกาซ  และ 
(๔) หลักสูตรคนงานบรรจกุาซ   



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๔ หลักสูตรการฝกอบรมแตละหลักสูตรมีรายละเอียดภาคทฤษฎี   ภาคปฏิบั ติ   
และระยะเวลาการฝกอบรมเปนไปตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ประพัฒน  วนาพิทักษ 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

ภาคผนวก 
หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน 

 

ภาคทฤษฎี 
หมวด ๑  กฎหมาย มาตรฐาน ขอกําหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช  

  และขนสงกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

๑.  กฎหมาย มาตรฐาน ขอกาํหนด มาตรฐานสากลเกี่ยวกับกาซชนดิตาง ๆ 
๒.  ขอควรปฏิบัต ิขอหาม และบทลงโทษ ตามกฎหมาย และมาตรฐานของกาซ 

รายละเอียด 
๑.  กฎหมายโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช  และขนสงกาซ และ

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
๒.  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และขอกาํหนดสากลอนัเปนท่ียอมรับกนั ไดแก 

๒.๑  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกาซและภาชนะบรรจุกาซ มอก.๓๕๘  มอก.๓๕๙      
มอก.๘๗  มอก.๘๘  มอก.๒๕๕  มอก.๑๗๕  มอก.๕๔๑  มอก.๑๐๒๔ เปนตน 

๒.๒  ขอกาํหนดสากล เชน CGA, DIN, AS, BS, ISO เปนตน 
๓.  ขอกาํหนดเกี่ยวกับการตรวจทดสอบทอกาซ หนวยตรวจสอบทอกาซ การจัดทําทะเบียนทอกาซ และการทําลาย

ทอท่ีไมผานการตรวจทดสอบ เปนตน 
๔.  คูมือความปลอดภัยและขอปฏิบัตขิองผูปฏิบัติงานของโรงงานผลิต และบรรจุกาซ 

ระยะเวลา   ๒  ช่ัวโมง 
 

หมวด ๒  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

๑.  คุณสมบัต ิคุณโทษ ความเปนอันตรายของกาซชนิดตาง ๆ 
๒.  ขอควรปฏิบัต ิขอหามในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับกาซ 
๓.  กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวของกับกาซ และมาตรการปองกัน 
 รายละเอียด 
๑.  ชนิด และคุณสมบัติของกาซ อาทิ  Permanent Gas   Liquefied Gas  Cryogenic Gas 
๒.  MSDS ของกาซ 
๓.  ความเปนอันตรายของกาซชนิดตาง ๆ 
๔.  ลักษณะของภาชนะบรรจกุาซของกาซแตละชนิด 
๕.  กาซท่ีใชในทางการแพทย และอุตสาหกรรม 



-๒- 
 
๖.  ความบริสุทธิข์องกาซ ตาม มอก. และตามขอกาํหนดสากล 
๗.  อันตรายจากการใชกาซผิด และการปองกนั 
๘.  ขอควรปฏิบัต ิขอควรระวัง และขอหาม สาํหรับผูปฏิบัติเกี่ยวกับกาซ 
๙.  กรณีศึกษาท่ีเคยเกิดขึน้ท่ีเกี่ยวของกับหมวดนี ้

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 

หมวด ๓  ถังเก็บกาซ ภาชนะบรรจ ุทอกาซ เคร่ืองจักร เคร่ืองวัด อุปกรณ และอุปกรณอาํนวยความปลอดภัยตาง ๆ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

๑.  โครงสราง การออกแบบ การใชวัสด ุและการทํางานของอุปกรณ วาลว และขอตอของภาชนะบรรจุกาซ และ
ภาชนะบรรจุกาซชนิดตาง ๆ 

๒.  ราวบรรจุกาซ อุปกรณ และอุปกรณอาํนวยความปลอดภยัของระบบการบรรจุกาซ 
รายละเอียด 

๑.  โครงสรางและความปลอดภัยของถังเก็บกาซ ภาชนะบรรจกุาซ และทอบรรจุกาซ ชนิดท่ีทําดวยเหลก็และวสัดุ
อื่นท่ีไมใชเหล็ก วาลวของทอบรรจกุาซ (Cylinder Valves) และขอตอ (Connections) 

๒. รายละเอียดและหนาท่ีการทํางานของราวบรรจกุาซ (Manifold) เคร่ืองวัด อุปกรณ และอุปกรณอํานวย 
ความปลอดภัยของราวบรรจกุาซ 

๓. รายละเอียดหนาท่ีการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณระเหยกาซ (Vapourizer) ปมและอุปกรณ 
ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 

 

หมวด ๔  ขอปฏิบัติของคนงานควบคุมกาซในโรงงานผลิต สง จําหนาย หรือบรรจุกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

๑. กรรมวิธีการบรรจกุาซอยางปลอดภัย การเคลือ่นยายและจดัเก็บทอกาซ 
๒. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลท่ีคนงานควบคุมกาซตองมีและใช 
๓. แผนฉุกเฉิน และการระงับภัย 

รายละเอียด 
๑. กรรมวิธีการบรรจุกาซ 
๒. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
๓. สีและสญัลักษณท่ีทอบรรจุกาซ 
๔. แผนฉุกเฉิน และการปองกนัและระงับภัย 

๔.๑ แผนฉุกเฉินและปองกนัและระงับภัยของโรงบรรจุกาซ 
๔.๒ แผนฉุกเฉินและปองกันและระงับภัยของคนงานจัดสงกาซ 

๕. การเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ



 -๓- 
 

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 

หมวด ๕  ขอปฏิบัติของคนงานควบคุมกาซในโรงงานใช  หรือเก็บกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

๑. การเคลือ่นยายและจัดเก็บทอกาซ 
๒. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลท่ีคนงานควบคุมกาซตองมีและใช 

รายละเอียด 
๑. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
๒. สีและสญัลักษณท่ีทอบรรจุกาซ 
๓. การเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ 

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 
หมวด ๖  ขอปฏิบัติของคนงานบรรจกุาซ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอควรปฏิบัต ิขอควรระวงั และขอหามท่ีคนงานบรรจกุาซตองทราบ 

และถือปฏิบัต ิ
รายละเอียด 

๑. การตรวจสอบสภาพทอบรรจกุาซกอนการบรรจ ุ
๒. ขอควรระวังขณะบรรจุกาซ 

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 

หมวด ๗  ขอปฏิบัตขิองคนงานสงกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

๑.  ขอควรปฏิบัต ิขอควรระวัง และขอหามท่ีคนงานบรรจุกาซตองทราบ และถอืปฏิบัต ิ
๒.  กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้จากการขนสงกาซอยางไมถกูตอง 

รายละเอียด 
๑. วิธีการขนสงทอบรรจุกาซอยางปลอดภัย 
๒. อันตรายจากการขนสงทอบรรจุกาซ 

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 



-๔- 
 
หมวด ๘  การปองกนัและระงับอัคคภีัย และเหตุฉกุเฉนิ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

๑. การตรวจสอบและปฏิบัตเิม่ือกาซร่ัว 
๒. การปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 

รายละเอียด 
๑. การตรวจสอบและวธิีปฏิบัตเิม่ือกาซร่ัว 
๒. ขอปฏิบัตใินการปองกันและระงับอัคคภีัย และเกดิเหตุฉกุเฉนิ 

ระยะเวลา  ๒ ช่ัวโมง 
 

ภาคปฏิบัต ิ
หมวด ๑  วิธีการรับและจายกาซ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการตรวจสอบทอกอนบรรจุ ขณะบรรจ ุและภายหลังบรรจุกาซเสร็จ 
รายละเอียด 

๑. วิธีปฏิบัติในการรับและตรวจสอบทอกอนบรรจ ุ
๒. วิธีปฏิบัติในการบรรจุกาซ 

ระยะเวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

หมวด ๒ วิธีการเคลือ่นยายและจัดเก็บทอกาซ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการเคลื่อนยายทอกาซและการจัดเก็บทอกาซ 
รายละเอียด 
วิธีปฏิบัติในการเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ 
ระยะเวลา  ๑ ช่ัวโมง 

 
หมวด ๓  การปองกันและระงับอุบัติเหต ุ

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๑. ในการตรวจสอบกาซร่ัว 
๒. เม่ือกาซร่ัว 
๓. เม่ือเกิดเพลิงไหม และการดับเพลิงท่ีเกิดจากกาซ 
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รายละเอียด 

๑. วิธีปฏิบัติตรวจสอบรอยร่ัว 
๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซร่ัว 
๓. วิธีปฏิบัติเม่ือเกดิเพลิงลกุไหม และดับเพลิง 

ระยะเวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 

 
หัวขอการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 

 

หมวด 

หลักสูตร 
คนงานควบคุมกาซ 

สําหรับโรงงานผลิต สง 
จําหนาย หรือบรรจุกาซ 

คนงานควบคุมกาซ 
สําหรับโรงงานใช
งาน หรือเก็บกาซ 

คนงาน
บรรจุ
กาซ 

คนงาน
สงกาซ 

ภาคทฤษฎี     
หมวด  ๑  / / / / 
หมวด  ๒ / / / / 
หมวด  ๓ / / / X 
หมวด  ๔ / X / X 
หมวด  ๕ X / X X 
หมวด  ๖ / X / X 
หมวด  ๗ / / X / 
หมวด  ๘ / / / / 

ภาคปฏิบัติ     
หมวด  ๑  / X / / 
หมวด  ๒ / / / / 
หมวด  ๓ / / / / 

 
หมายเหตุ   /    หมายความวา  อยูในหลักสูตร 
  X    หมายความวา  ไมอยูในหลักสูตร 
 
 

 
 
 


