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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  การฝกอบรม  การออกหนังสือรับรองและ 
การขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม  สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงกําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใช  เก็บ  สง  และบรรจุกาซประจําโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูดําเนินการจัดฝกอบรม”  หมายถึง  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  สมาคม  หรือ 

นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝกอบรมที่เกี่ยวกับกาซ  และใหหมายรวมถึงผูประกอบกิจการโรงงานผลิต
กาซ  และ/หรือบรรจุกาซที่มีขีดความสามารถในการดําเนินการฝกอบรมคนงาน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ขอ ๒ หลักสูตรการฝกอบรม   เปนหลักสูตรที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด   
ซ่ึงประกอบดวย  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รายละเอียดดังหลักสูตรการฝกอบรมแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
(๒) สามารถอานและเขียนภาษาไทยได 
ขอ ๔ คุณสมบัติของผูใหการฝกอบรม  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) สําเร็จปริญญาทางดานวิศวกรรมศาสตร  หรือวิทยาศาสตรและมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคุมการผลิตกาซ  การใชกาซ  การบรรจุกาซและการขนสงกาซ   
ไมนอยกวา  ๓  ป  

(๒) สําเร็จ  ปวส.  ชางยนต  ชางกลโรงงาน   ชางเทคนิคอุตสาหกรรม   ชางไฟฟา  หรือ
ผูชํานาญการและมีประสบการณในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการควบคุมการผลิตกาซ  การใชกาซ  
การบรรจุกาซ  และการขนสงกาซ  ไมนอยกวา  ๕  ป 

ขอ ๕ ผูดําเนินการจัดฝกอบรม 
(๑) ตองขอข้ึนทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) ตองจัดใหมีผูใหการฝกอบรมที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอ  ๔   
(๓) ตองดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตรคนงานควบคุมกาซ  สงกาซและ 

บรรจุกาซตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดในขอ  ๗ 
(๔) การดําเนินการจัดฝกอบรมแตละคร้ังตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบลวงหนา

ไมนอยกวา  ๗  วัน 
(๕) ตองรายงานผลการจัดฝกอบรมแตละคร้ังใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 
ขอ ๖ การดําเนินการจัดฝกอบรม  สามารถจัดใหมีการฝกอบรมไดหลายวิธีตามความ

เหมาะสม  เชน  การบรรยาย  การฝกปฏิบัติ  การอภิปรายและการสาธิต  เปนตน 
ขอ ๗ ผูเขารับการฝกอบรม  ตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของหลักสูตร  

และตองผานเกณฑการฝกอบรมตามเนื้อหาหลักสูตรดังตอไปนี้   จึงจะถือวาเปนผูผานเกณฑ 
การฝกอบรม 

(๑) คนงานควบคุมกาซ  ตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 
 ก. ภาคทฤษฎี  หมวดที่  ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖  และ  ๗ 
 ข. ภาคปฏิบัติ  หมวดที่  ๑  และ  ๒ 
(๒) คนงานสงกาซ  ตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 
 ก. ภาคทฤษฎี  หมวดที่  ๑,  ๒,  ๖  และ  ๗ 
 ข. ภาคปฏิบัติ  หมวดที่  ๑  และ  ๒ 
(๓) คนงานบรรจุกาซ  ตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 
 ก. ภาคทฤษฎี  หมวดที่  ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕  และ  ๗ 
 ข. ภาคปฏิบัติ  หมวดที่  ๑  และ  ๒ 
(๔) ผานการประเมินผล  โดยสอบไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 
ขอ ๘ ผูที่ผานเกณฑการฝกอบรม  จะไดรับหนังสือรับรองจากผูดําเนินการฝกอบรม  โดยมี

รายละเอียดตามแบบแนบทายประกาศฉบับนี้ 
ขอ ๙ ผูที่ผานการฝกอบรมและไดรับหนังสือรับรองแลวสามารถย่ืนหลักฐานเพื่อขอข้ึน

ทะเบียนเปนคนงานควบคุมกาซ  คนงานสงกาซ  และคนงานบรรจุกาซตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมได  
การขึ้นทะเบียนคนงานมีอายุคร้ังละ  ๕  ป  นับแตวันอนญุาตใหข้ึนทะเบียน  
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ขอ ๑๐ ผูดําเนินการจัดฝกอบรมอาจถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได  หากฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 

                                                 หลักสูตรการฝกอบรมเกี่ยวกับกาซ 

ภาคทฤษฎี 
หมวด 1 

 กฎหมาย  มาตรฐาน  ขอกาํหนด  เกี่ยวกับโรงงานท่ีมีการประกอบกจิการโรงงานผลิต  บรรจุ  ใช 
และขนสงกาซ 
 ขอ 1  กฎหมายโรงงาน  กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบกจิการโรงงานผลิต  บรรจุ  ใช 
และขนสงกาซ  และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
 ขอ 2  มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม และขอกาํหนดสากลอันเปนท่ียอมรับกนั  ไดแก 
           2.1  มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมที่เกีย่วของกับกาซและภาชนะบรรจุกาซ  มอก.358 
มอก.359  มอก.87  มอก.88  มอก.255  มอก.175  มอก.541  มอก.1024  เปนตน 
           2.2  ขอกาํหนดสากล  เชน  CGA,  DIN,  AS,  BS,  ISO  เปนตน 
 ขอ 3  ขอกาํหนดเกี่ยวกับการตรวจทดสอบทอกาซ  หนวยตรวจสอบทอกาซ  การจัดทําทะเบียน 
ทอกาซ และการทําลายทอที่ไมผานการตรวจทดสอบ  เปนตน 
 ขอ 4  คูมือความปลอดภยัและขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานของโรงงานผลิต และบรรจุกาซ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
 1. กฎหมาย  มาตรฐาน  ขอกาํหนด  มาตรฐานสากลเกี่ยวกบักาซชนิดตาง ๆ 
 2. ขอควรปฏิบัติ  ขอหาม และบทลงโทษ  ตามกฎหมาย และมาตรฐานของกาซ 

 
หมวด 2 

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ 
 ขอ 1  ชนิด และคุณสมบัติของกาซ  อาทิ -  Permanent Gas 
      -  Liquefied Gas  
      -  Cryogenic Gas 
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 ขอ 2  MSDS ของกาซ  
 ขอ 3  ความเปนอันตรายของกาซชนิดตาง ๆ 
 ขอ 4  ลักษณะของภาชนะบรรจกุาซของกาซแตละชนิด 
 ขอ 5  กาซท่ีใชในทางการแพทย และอตุสาหกรรม 
 ขอ 6  ความบรสิุทธิ์ของกาซ  ตาม มอก. และตามขอกาํหนดสากล 
 ขอ 7  อันตรายจากการใชกาซผิด และการปองกัน 
 ขอ 8  ขอควรปฏิบัติ  ขอควรระวัง และขอหาม  สาํหรับผูปฏิบัติเกี่ยวกับกาซ 
 ขอ 9  กรณีศกึษาท่ีเคยเกดิขึน้ท่ีเกี่ยวของกับหมวดนี ้
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
 1. คุณสมบัติ  คณุโทษ  ความเปนอนัตรายของกาซชนิดตาง ๆ 
 2. ขอควรปฏิบัติ  ขอหามในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับกาซ 
 3. กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับกาซ และมาตรการปองกัน  

 
หมวด 3 

ถังเก็บกาซ  ภาชนะบรรจุ  ทอกาซ  เครื่องจักร  เคร่ืองวัด  อปุกรณ และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตาง ๆ 
 ขอ 1  โครงสรางและความปลอดภัยของถังเก็บกาซ  ภาชนะบรรจุกาซ และทอบรรจกุาซ  ชนิดท่ีทํา 
ดวยเหลก็และวสัดอุื่นที่ไมใชเหลก็  วาลวของทอบรรจุกาซ (Cylinder Valves) และขอตอ (Connections) 
 ขอ 2  รายละเอียดและหนาท่ีการทํางานของราวบรรจกุาซ (Manifold) เครื่องวดั อุปกรณ และอุปกรณ 
อาํนวยความปลอดภัยของราวบรรจกุาซ 
 ขอ 3  รายละเอียดหนาท่ีการทํางานและประสิทธภิาพการทํางานของอุปกรณระเหยกาซ (Vapourizer)  
ปมและอุปกรณ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
 1. โครงสราง  การออกแบบ  การใชวัสดุ และการทํางานของอุปกรณ  วาลว และขอตอของภาชนะ 
บรรจุกาซ และภาชนะบรรจกุาซชนิดตาง ๆ 
 2. ราวบรรจกุาซ  อุปกรณ และอุปกรณอาํนวยความปลอดภัยของระบบการบรรจุกาซ   
 

หมวด 4 
 ขอปฏิบัติของคนงานควบคุมกาซ 
 ขอ 1  กรรมวิธกีารบรรจุกาซ 
 ขอ 2  อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
 ขอ 3  สแีละสัญลักษณท่ีทอบรรจุกาซ 
 ขอ 4  แผนฉุกเฉิน และการปองกันและระงับภัย 
           4.1  แผนฉุกเฉินและปองกันและระงับภัยของโรงบรรจุกาซ 
           4.2  แผนฉุกเฉินและปองกันและระงับภัยของคนงานจัดสงกาซ 
 ขอ 5  การเคลือ่นยายและจดัเก็บทอกาซ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
 1. กรรมวธิกีารบรรจุกาซอยางปลอดภัย  การเคลือ่นยายและจัดเก็บทอกาซ 
 2. อุปกรณปองกนัภัยสวนบุคคลท่ีคนงานควบคุมกาซตองมีและใช 
 3. แผนฉุกเฉิน และการระงับภัย 
 

หมวด 5 
 ขอปฏิบัติของคนงานบรรจกุาซ 
 ขอ 1  การตรวจสอบสภาพทอบรรจุกาซกอนการบรรจ ุ
 ขอ 2  ขอควรระวังขณะบรรจกุาซ 
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ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
 1. ขอควรปฏิบัติ  ขอควรระวัง และขอหามท่ีคนงานบรรจกุาซตองทราบ และถอืปฏิบัต ิ

 
หมวด 6 

 ขอปฏิบัติของคนงานสงกาซ 
 ขอ 1  วิธกีารขนสงทอบรรจกุาซอยางปลอดภยั 
 ขอ 2  อันตรายจากการขนสงทอบรรจุกาซ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจ 
 1. ขอควรปฏิบัติ  ขอควรระวัง และขอหามท่ีคนงานบรรจกุาซตองทราบ และถอืปฏิบัติ 
 2. กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนสงกาซอยางไมถกูตอง 
 

หมวด 7 
 การปองกนัและระงับอคัคภีัย และเหตุฉุกเฉิน 
 ขอ 1  การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมือ่กาซร่ัว 
 ขอ 2  ขอปฏิบัติในการปองกนัและระงับอัคคีภัย และเกดิเหตุฉุกเฉนิ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจ 
 1. การตรวจสอบและปฏิบัติเมือ่กาซร่ัว 
 2. การปองกนัและระงับเหตุฉกุเฉิน 
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ภาคปฏิบัต ิ
หมวด 1 

 วิธกีารรับและจายกาซ 
 ขอ 1  วิธีปฏิบัติในการรับและตรวจสอบทอกอนบรรจ ุ
 ขอ 2  วิธีปฏิบัติในการบรรจุกาซ 
 ขอ 3  วิธีปฏิบัติในการเคลือ่นยายและจดัเก็บทอกาซ 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 1. ในการตรวจสอบทอกอนบรรจุ  ขณะบรรจุ และภายหลงับรรจุกาซเสร็จ 
 2. ในการเคลื่อนยายทอกาซและการจัดเก็บทอกาซ 
 

หมวด 2 
 การปองกนัและระงับอุบัติเหต ุ
 ขอ 1  วิธีปฏิบัติตรวจสอบรอยร่ัว 
 ขอ 2  วิธีปฏิบัติเม่ือกาซร่ัว 
 ขอ 3  วิธีปฏิบัติเม่ือเกดิเพลิงลุกไหม และดับเพลิง 
ระยะเวลา 
 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 1. ในการตรวจสอบกาซรั่ว 
 2. เม่ือกาซร่ัว 
 3. เม่ือเกิดเพลิงไหม และการดับเพลิงที่เกิดจากกาซ 
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หัวขอที่คนงานตองเขารบัการฝกอบรม 

หัวขอ 
คนงาน 

ควบคุมกาซ 
คนงาน 
บรรจุกาซ 

คนงาน 
ขนสงกาซ 

ภาคทฤษฎ ี
หมวดท่ี 1   ท้ังหมด 

/ / / 

หมวดท่ี 2   ท้ังหมด 
หมวดท่ี 4   ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

หมวดท่ี 3   ขอ 1, 2 และ 3 / / x 
หมวดท่ี 4   ขอ 1 / / x 
หมวดท่ี 5   ขอ 1 และ 2 / / x 
หมวดท่ี 6   ขอ 1 และ 2 / x / 
หมวดท่ี 7   ขอ 1 และ 2 / / / 
ภาคปฏิบัติ 
หมวด 1 
หมวด 2 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
หมายเหตุ / หมายความวา ตองเขารับการฝกอบรม 
  x หมายความวา ไมตองเขารับการฝกอบรม 
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