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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต  การเก็บ  การบรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ขอ  ๒๘  กําหนดให  การตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ตามประกาศฉบับนี้ตองกระทําโดยหนวยตรวจสอบ 
ที่ไดรับการรับรองใหเปนหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ  หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบใหเปน
หนวยตรวจสอบ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๘  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง  กําหนด
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต  การเก็บ  การบรรจุ  
การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณา
ใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

หมวดที่  ๑ 
คุณสมบัติของหนวยตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๒ หนวยงานที่สามารถขอรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  

ไดแก 

(๑) สวนราชการ 

(๒) สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

(๓) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(๔) นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชน  จํากัด  หรือกฎหมายวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ 

ที่เกี่ยวของกับการเปนหนวยตรวจสอบ 
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(๕) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
ขอ ๓ หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  มี  ๒  ประเภท  คือ 
(๑) หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๑  หมายถึง  หนวยตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบ

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหทําการตรวจสอบทอที่นํามาใชในการบรรจุกาซ  ตามหมวด  ๓  
ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซ  ขอ  ๗  และขอ  ๙  แหงประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ
การผลิต  การเก็บ  การบรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๒) หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๒  หมายถึง  หนวยตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหทําการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ตามหมวด  ๓  ลักษณะของภาชนะ
บรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซ  ขอ  ๖  ขอ  ๘  และขอ  ๑๐  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง  กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต   
การเก็บ  การบรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ การบริหารและบุคลากร  ตองเปนดังตอไปนี้ 
(๑) ตองมีมาตรฐานในการตรวจสอบ  การเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดถูกตอง  มีอุปกรณและ

เจาหนาที่เพียงพอ  มีสถานที่และวิธีการที่จะดําเนนิการใหผลการทดสอบถูกตองเปนที่เชื่อถือได  รวมทั้ง
สามารถรักษาความเชื่อถือไวไดตลอดไป   

(๒) ตองมีผูรับรองผลการตรวจสอบ  ซ่ึงตองมีความสามารถรับผิดชอบตอการควบคุมหนวย
ตรวจสอบ  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจสอบและทดสอบ  มาตรฐาน  และกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ  รวมทั้งอุปกรณการตรวจสอบและทดสอบเปนอยางดี 

(๓) ตองมีผูควบคุมการตรวจสอบ  ซ่ึงมีอายุไมนอยกวา  ๒๑  ปบริบูรณ  มีประสบการณ 
ในการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป  มีความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
วิธีตรวจสอบและทดสอบ  มาตรฐานและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ  มีความชํานาญในการใชอุปกรณการ
ตรวจสอบและทดสอบตาง  ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ  และเก็บรวบรวมขอมูลตาง  ๆ 
หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบ   ทดสอบภาชนะบรรจุกาซจากสถาบัน 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(๔) ตองมีผูตรวจสอบ  ซ่ึงตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานดานนี้โดยผานการฝกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  มีความเขาใจในวิธีตรวจสอบและทดสอบ
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และสามารถระบุไดวาภาชนะบรรจุกาซนั้น ๆ  จะนําไปใชงานตอไปไดหรือไมจากผลการตรวจสอบ

และทดสอบดังกลาว 

(๕) สําหรับหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๒  นอกจากตองดําเนินการตามขอ  ๔

(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  แลวยังตองจัดใหมีวิศวกรเคร่ืองกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ทําหนาที่เกี่ยวกับงานพิจารณาตรวจสอบและเปนผูรับรองผลการตรวจสอบดวย 

ขอ ๕ สถานที่  ตองเปนดังตอไปนี้ 

(๑) ตองมีพื้นที่ทํางานเพียงพอ  สะอาดและแหง  และตองไมมีการปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่อาจทําให

ไมสะดวกในการตรวจสอบและทดสอบทอ 

(๒) ตองมีแสงสวางเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบสภาพภายนอกของทอได 

(๓) ตองมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับกาซแตละชนิด 

(๔) ตองใชอุปกรณไฟฟาชนิดที่ไมเกิดประกายไฟสําหรับการตรวจสอบทอที่บรรจุกาซไวไฟ 

ขอ ๖ หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๑  ตองมีอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และการ

สอบเทียบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐาน  กฎขอบังคับ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบทอ  รวมทั้ง 

ขอแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด 

(๒) หลอดไฟตรวจพินิจแบบศักยตํ่า  (ไมเกิน  ๒๔โวลต)  สําหรับตรวจสอบภายในทอ   

และอาจมีอุปกรณอื่นที่อาจจําเปนตอการตรวจสอบผิวภายใน  และภายนอกของทอ  เชน  กระจก   

และหลอดไฟแบบใชถือได 

(๓) อุปกรณสําหรับใชจับหรือยกทอ  เพื่อความสะดวกในการถอดหรือใสล้ิน  และ/หรือ

ตรวจสอบบริเวณกนทอ 

(๔) อุปกรณถอดลิ้นที่อดุตันหรือเสียหาย 

(๕) อุปกรณตรวจสอบเกลียวคอทอ 

(๖) อุปกรณสําหรับทําเครื่องหมายและประทับตรา 

(๗) อุปกรณทําความสะอาดภายในทอ 
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(๘) เครื่องทดสอบความดันไฮดรอลิกแบบมีถังน้ํา  (water  jacket)  หรือแบบไรถังน้ํา   

(non-water  jacket)  ซ่ึงสามารถวัดปริมาตรการขยายตัวอยางถาวร  ของทอไดละเอียดถึง  ๑/๒๐,๐๐๐  

(หนึ่งสวนในสองหมื่นสวน)  ของปริมาตรทอ  และมีเคร่ืองวัดความดัน  เสนผานศูนยกลางของหนาปด

ไมนอยกวา  ๑๕๐  มิลลิเมตร  เกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ  ๑  ไมนอยกวา  ๒  เคร่ือง 

(๙) อุปกรณสําหรับถายหรือระบายน้ําออกจากทอ 

(๑๐) อุปกรณสําหรับวัดมิติที่เหมาะสม 

(๑๑) เคร่ืองชั่งที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ  ๑ 

(๑๒) อาจใชเคร่ืองมือตรวจสอบอื่น ๆ  นอกจากที่ระบุไวแลวก็ได  ดังนี้   

 (๑๒.๑) เคร่ืองอัลทราโซนิก  (ultrasonic  device)  เพื่อตรวจหารอยชํารุดในเนื้อโลหะ  

และวัดความหนาผนังทอ 

 (๑๒.๒) เคร่ืองตรวจสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก  (magnetic  particle  device)  เพื่อตรวจหา

ขอบกพรองที่มองไมเห็นดวยตาเปลา   

(๑๓) การสอบเทียบ   

 ใหสอบเทียบเคร่ืองวัดตาง ๆ  ที่ใชงาน  ตามวาระดังนี้ 

 (๑๓.๑) เคร่ืองวัดความดัน  ไมเกิน  ๖  เดือน 

 (๑๓.๒) เคร่ืองชั่ง  ทุกสัปดาห 

 (๑๓.๓) ชุดน้ําหนักทดสอบมาตรฐาน  สําหรับสอบเทียบเคร่ืองชั่ง  ไมเกิน  ๒  ป 

ขอ ๗ หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๒  ตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกและ

เคร่ืองมือของหนวยตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐาน  กฎขอบังคับ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุ

กาซ  รวมทั้งขอแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด 

(๒) ตองจัดใหมส่ิีงอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการบริการงานตรวจสอบ

ทดสอบ  อยางเหมาะสม  และเพียงพอ 

(๓) ตองมีการดําเนินการบํารุงรักษาและสอบเทียบเคร่ืองมือตาง ๆ  ที่ใชในการบริการงาน

ตรวจสอบ  ทดสอบ  อยางถูกตอง  โดยการสอบเทียบเคร่ืองมือตาง ๆ  ตองสอบกลับไปยังมาตรฐาน

ระดับประเทศ  หรือระหวางประเทศ 
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ขอ ๘ การตรวจสอบ  การซอมแซม  และการทําลาย 
  การตรวจสอบ  การซอมแซม  และการทําลาย  ทอ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
ขอ ๙ การทําเคร่ืองหมายใหม  การบันทึกและรายงานผล  ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

หมวดที่  ๒ 
การขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 

 

 

ขอ ๑๐ แบบคําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  และ  แบบหนังสือ
ใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ใหเปนไปตามแบบ  สภ.1-11  และ  สภ.1-12  
ทายประกาศนี้ 

ขอ ๑๑ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยตรวจสอบภาชนะ 
บรรจุกาซประเภท  ๑  หรือหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท  ๒  ซ่ึงมีคุณสมบัติของหนวย
ตรวจสอบตามความในหมวดที่  ๑  แหงประกาศฉบับนี้  ย่ืนคําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะ
บรรจุกาซ  พรอมเอกสารหลักฐาน   ตามขอ  ๑๐  ตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือผู ซ่ึง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

ขอ ๑๒ ความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  มีกําหนดอายุการไดรับ 
ความเห็นชอบ  คราวละ  ๕  ป  และจะตองย่ืนคําขอรับความเห็นชอบใหมตามขอ  ๑๐  และ  ๑๑  ภายใน  ๑๕  วัน
กอนวันส้ินอายุการไดรับความเห็นชอบ 

หมวดที่  ๓ 
การกํากับดูแล 

 

 

ขอ ๑๓ ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมาย  มีอํานาจเขาไปในหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  เพื่อสอบถามขอเท็จจริง  ตรวจสอบ  
หรือกํากับดูแลใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ปฏิบัติให
เปนไปตามประกาศนี้ 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการบันทึกและรายงานผลเกี่ยวกับ  การตรวจสอบ  การซอมแซม  และการทําลาย 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทอ  ตามขอ  ๘  พรอมแสดงตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ  ๑๓ 

ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงส่ิงของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ 
แกอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายในการปฏิบัติ
หนาที่ตามขอ  ๑๓ 

ขอ ๑๕ ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  จัดสง
รายงานผลเกี่ยวกับ  การตรวจสอบ  การซอมแซม  และการทําลาย  ทอ  ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทราบทุกเดือน 

ขอ ๑๖ หนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซใด  ฝาฝน  
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ส่ังใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว 
(๓) เพิกถอนหนังสือใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

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

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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คําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 
 

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

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

 ขาพเจาเปน   สวนราชการ     รัฐวิสาหกิจ     สถานศึกษา      นิติบุคคล 
ช่ือ.................................................................................................................................................................... 
โดย .................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.........................................
โทรสาร.......................................E-mail.......................................................................................................... 
มีความประสงคขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจกุาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต   การเก็บ  การ
บรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ.  2548  ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ขอความเห็นชอบเปน     หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ประเภท 1 

      หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจกุาซ ประเภท 2 
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบ
ภาชนะบรรจุกาซ  พ.ศ. 2550 

2) สถานที่ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ ตั้งอยูเลขที่…..………….............หมูท่ี.............................
ตรอก/ซอย.................……….….ถนน..............................................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…………………..….. 
โทรศัพท.........................................โทรสาร.......................................E-mail…………………………………   
 3) มีผูรับรองผลการตรวจสอบ จํานวน .........คน   ผูควบคมุการตรวจสอบ จํานวน........คน 
และผูตรวจสอบ จํานวน........คน  รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ 

4) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบเปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ 
การพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจกุาซ พ.ศ. 2550                                                       

5) มีเครื่องหมายตราประทับของหนวยตรวจสอบ 
6) ขาพเจาขอรับรองวาอุปกรณท่ีใชงานในหนวยตรวจสอบนี้ เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.358 
 



 
 
 

 

2 

             7) ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยเปนผูถูกส่ังเพิกถอนความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 
     พรอมนี้ ขาพเจาไดสงเอกสารหลักฐานดังนี ้

 (1)  แผนผังบริเวณ อาคาร สถานที่ทดสอบและตรวจสอบขนาดเหมาะสมและถูกตองตาม
 มาตราสวน 

 (2)  แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมอืทดสอบและตรวจสอบ ขนาด
 เหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน พรอมดวยรายละเอียด 

 (3) บัญชีแสดงเครื่องจกัร อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชตามลําดับขั้นตอนการตรวจสอบภาชนะ
 บรรจุกาซ 

 (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  นติิบุคคล / สถานศึกษา  ท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันนติิบุคคล  ท่ีตั้งสํานักงาน  วัตถุประสงคของนิตบุิคคล 

 (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองตามขอ (4)  

 (6) ตัวอยางตราประทับ เครื่องหมายของหนวยตรวจสอบ 

 (7) รูปถายจากสถานที่ทดสอบ / ตรวจสอบ (ภาพถายจากสถานที่จริง) 
 (8) รูปถายอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการตรวจทดสอบ/ตรวจสอบ 
 (9) เอกสารแสดงขั้นตอนและกรรมวิธีการตรวจสอบภาชนะบรรจุ โดยละเอียด 
 (10) แบบรายงาน / บันทึกผลการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ โดยตองเปนไปตามที่ มอก.358

 กําหนด 

 (11) หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ยืนยันประสบการณการทํางาน) 

 (12) เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่พนกังานเจาหนาท่ีกําหนด 
 
 
 

   ลงช่ือ......................................................ผูขอ 
           (.....................................................)   
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ท่ี อก 0315 /        กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
         ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี 
         กรุงเทพมหานคร 10400 
 

      วันท่ี............................................ 
 

เรือ่ง เห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจกุาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
 กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต 

การเก็บ  การบรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ. 2548 
 

เรยีน ……………………………………………………………………… 

อางถงึ คําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซของทาน ลงวันท่ี  ……….............................. 
 

  ตามคําขอ ฯ ท่ีอางถงึ......................................................................................................................  
แจงความประสงคขอเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กําหนด
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ  การบรรจุ  การใช   
และการขนสงกาซ  พ.ศ. 2548   ไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา  ความละเอยีดแจงแลว  นั้น 
 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว  เห็นชอบให …………………………………………… 
สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี…………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ ต้ังอยูเลขท่ี………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................................................... 
เปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท .......... ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ 
การพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ พ.ศ. 2550  และ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานทีเ่กีย่วกับการผลิต    
การเก็บ  การบรรจุ  การใช  และการขนสงกาซ  พ.ศ. 2548   ตามทะเบียนเลขท่ี.........................................................                          
มีอายุการไดรับความเห็นชอบ 5 ป นับแตวันท่ีออกหนงัสอืฉบับนี้  
 

  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
โทร. 0 2202 4222 
http://lib.diw.go.th/safety/service_9.html 


