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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๘ กําหนดให การตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ตามประกาศฉบับนี้ตองกระทําโดยหนวยตรวจสอบ
ที่ไดรับการรับรองใหเปนหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบใหเปน
หนวยตรวจสอบ
อาศั ยอํ า นาจตามความในขอ ๒๘ แหง ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อ ง กํ าหนด
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ
การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
ใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ พ.ศ. ๒๕๕๐”
หมวดที่ ๑
คุณสมบัติของหนวยตรวจสอบ
ขอ ๒ หนวยงานที่สามารถขอรับความเห็น ชอบเปน หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
ไดแก
(๑) สวนราชการ
(๒) สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
(๓) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๔) นิติ บุค คลที่จั ดตั้ งขึ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย กฎหมายว าด วยบริ ษั ท
มหาชน จํากัด หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวของกับการเปนหนวยตรวจสอบ
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(๕) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
ขอ ๓ หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ มี ๒ ประเภท คือ
(๑) หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท ๑ หมายถึง หนวยตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุต สาหกรรมให ทํา การตรวจสอบท อที่ นํา มาใชใ นการบรรจุ ก าซ ตามหมวด ๓
ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซ ขอ ๗ และขอ ๙ แหงประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง 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
เรื่อ ง กํ าหนดมาตรการคุม ครองความปลอดภั ยในการประกอบกิจ การโรงงานที่เ กี่ย วกั บการผลิ ต
การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ การบริหารและบุคลากร ตองเปนดังตอไปนี้
(๑) ตองมีมาตรฐานในการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดถูกตอง มีอุปกรณและ
เจาหนาที่เพียงพอ มีสถานที่และวิธีการที่จะดําเนินการใหผลการทดสอบถูกตองเปนที่เชื่อถือได รวมทั้ง
สามารถรักษาความเชื่อถือไวไดตลอดไป
(๒) ตองมีผูรับรองผลการตรวจสอบ ซึ่งตองมีความสามารถรับผิดชอบตอการควบคุมหนวย
ตรวจสอบ มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจสอบและทดสอบ มาตรฐาน และกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งอุปกรณการตรวจสอบและทดสอบเปนอยางดี
(๓) ตองมีผูควบคุมการตรวจสอบ ซึ่งมีอายุไมนอยกวา ๒๑ ปบริบูรณ มีประสบการณ
ในการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซมาแลวไมนอยกวา ๒ ป มีความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกั บ
วิธีตรวจสอบและทดสอบ มาตรฐานและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ มีความชํานาญในการใชอุปกรณการ
ตรวจสอบและทดสอบตาง ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ และเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ
หรื อ ผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ ก า ซจากสถาบั น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๔) ตองมีผู ตรวจสอบ ซึ่งตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานดานนี้ โดยผา นการฝ กอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ มีความเขาใจในวิธีตรวจสอบและทดสอบ
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และสามารถระบุไดวาภาชนะบรรจุกาซนั้น ๆ จะนําไปใชงานตอไปไดหรือไมจากผลการตรวจสอบ
และทดสอบดังกลาว
(๕) สําหรับหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท ๒ นอกจากตองดําเนินการตามขอ ๔
(๑) (๒) (๓) (๔) แลวยังตองจัดใหมีวิศวกรเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศ วกร 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 เครื่องมือ และการ
สอบเทียบ ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐาน กฎขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบทอ รวมทั้ง
ขอแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด
(๒) หลอดไฟตรวจพินิจ แบบศักย ต่ํา (ไมเกิ น ๒๔โวลต ) สําหรับตรวจสอบภายในท อ
และอาจมี อุปกรณอื่ น ที่อาจจํ าเปน ตอการตรวจสอบผิวภายใน และภายนอกของท อ เชน กระจก
และหลอดไฟแบบใชถือได
(๓) อุปกรณสําหรับใชจับหรือยกทอ เพื่อความสะดวกในการถอดหรือ ใสลิ้น และ/หรือ
ตรวจสอบบริเวณกนทอ
(๔) อุปกรณถอดลิ้นที่อดุ ตันหรือเสียหาย
(๕) อุปกรณตรวจสอบเกลียวคอทอ
(๖) อุปกรณสําหรับทําเครื่องหมายและประทับตรา
(๗) อุปกรณทําความสะอาดภายในทอ
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(๘) เครื่อ งทดสอบความดัน ไฮดรอลิก แบบมีถัง น้ํา (water jacket) หรือ แบบไรถัง น้ํา
(non-water jacket) ซึ่งสามารถวัดปริมาตรการขยายตัวอยางถาวร ของทอไดละเอียดถึง ๑/๒๐,๐๐๐
(หนึ่งสวนในสองหมื่นสวน) ของปริมาตรทอ และมีเครื่องวัดความดัน เสนผานศูนยกลางของหนาปด
ไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร เกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ๑ ไมนอยกวา ๒ เครื่อง
(๙) อุปกรณสําหรับถายหรือระบายน้ําออกจากทอ
(๑๐) อุปกรณสําหรับวัดมิติที่เหมาะสม
(๑๑) เครื่องชั่งที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ๑
(๑๒) อาจใชเครื่องมือตรวจสอบอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวแลวก็ได ดังนี้
(๑๒.๑) เครื่องอัลทราโซนิก (ultrasonic device) เพื่อตรวจหารอยชํารุดในเนื้อโลหะ
และวัดความหนาผนังทอ
(๑๒.๒) เครื่องตรวจสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก (magnetic particle device) เพื่อตรวจหา
ขอบกพรองที่มองไมเห็นดวยตาเปลา
(๑๓) การสอบเทียบ
ใหสอบเทียบเครื่องวัดตาง ๆ ที่ใชงาน ตามวาระดังนี้
(๑๓.๑) เครื่องวัดความดัน ไมเกิน ๖ เดือน
(๑๓.๒) เครื่องชั่ง ทุกสัปดาห
(๑๓.๓) ชุดน้ําหนักทดสอบมาตรฐาน สําหรับสอบเทียบเครื่องชั่ง ไมเกิน ๒ ป
ขอ ๗ หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท ๒ ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
เครื่องมือของหนวยตรวจสอบ ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐาน กฎขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุ
กาซ รวมทั้งขอแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด
(๒) ตองจัดใหมสี ิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการบริการงานตรวจสอบ
ทดสอบ อยางเหมาะสม และเพียงพอ
(๓) ตองมีการดําเนิน การบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชใ นการบริการงาน
ตรวจสอบ ทดสอบ อยางถูกตอง โดยการสอบเทียบเครื่องมือตาง ๆ ตองสอบกลับไปยังมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือระหวางประเทศ
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ขอ ๘ การตรวจสอบ การซอมแซม และการทําลาย
การตรวจสอบ การซ อ มแซม และการทํ า ลาย ท อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ ๙ การทํ า เครื่ อ งหมายใหม การบั น ทึ ก และรายงานผล ให เ ป น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวดที่ ๒
การขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
ขอ ๑๐ แบบคําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ และ แบบหนังสือ
ใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ใหเปนไปตามแบบ สภ.1-11 และ สภ.1-12
ทายประกาศนี้
ขอ ๑๑ ให ห นว ยงานที่มี ค วามประสงค จ ะขอขึ้น ทะเบี ยนเป น หน วยตรวจสอบภาชนะ
บรรจุกาซประเภท ๑ หรือหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท ๒ ซึ่งมีคุณสมบัติของหนวย
ตรวจสอบตามความในหมวดที่ ๑ แหงประกาศฉบับนี้ ยื่นคําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะ
บรรจุ ก าซ พร อมเอกสารหลั ก ฐาน ตามข อ ๑๐ ต อ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ ผู ซึ่ ง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
ขอ ๑๒ ความเห็น ชอบเปน หน วยตรวจสอบภาชนะบรรจุ กา ซ มี กํา หนดอายุ การไดรั บ
ความเห็นชอบ คราวละ ๕ ป และจะตองยื่นคําขอรับความเห็นชอบใหมตามขอ ๑๐ และ ๑๑ ภายใน ๑๕ วัน
กอนวันสิ้นอายุการไดรับความเห็นชอบ
หมวดที่ ๓
การกํากับดูแล
ขอ ๑๓ ให อ ธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม
มอบหมาย มีอํานาจเขาไปในหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบ
หรือกํากับดูแ ลใหหนวยงานที่ไดรับความเห็น ชอบเปน หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ปฏิบัติใ ห
เปนไปตามประกาศนี้
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการบันทึกและรายงานผลเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การซอมแซม และการทําลาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทอ ตามขอ ๘ พรอมแสดงตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๓
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง สงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
แกอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายในการปฏิบัติ
หนาที่ตามขอ ๑๓
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ จัดสง
รายงานผลเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การซอมแซม และการทําลาย ทอ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทราบทุกเดือน
ขอ ๑๖ หนวยงานที่ไดรับความเห็น ชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซใด ฝาฝน
หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให อ ธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนหนังสือใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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คําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .....................
ขาพเจาเปน สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา
นิติบุคคล
ชื่อ....................................................................................................................................................................
โดย ..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่....................หมูที่.................ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.........................................
โทรสาร.......................................E-mail..........................................................................................................
มีความประสงคขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548 ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ประเภท 1
1) ขอความเห็นชอบเปน
หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ประเภท 2
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบ
ภาชนะบรรจุกาซ พ.ศ. 2550
2) สถานที่ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ ตั้งอยูเลขที่…..………….............หมูที่.............................
ตรอก/ซอย.................……….….ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…
 ………………..…..
โทรศัพท.........................................โทรสาร.......................................E-mail…………………………………
3) มีผูรับรองผลการตรวจสอบ จํานวน .........คน ผูควบคุมการตรวจสอบ จํานวน........คน
และผูตรวจสอบ จํานวน........คน รายละเอียดดังเอกสารทีแ่ นบ
4) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบเปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ พ.ศ. 2550
5) มีเครื่องหมายตราประทับของหนวยตรวจสอบ
6) ขาพเจาขอรับรองวาอุปกรณที่ใชงานในหนวยตรวจสอบนี้ เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.358

2
7) ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยเปนผูถกู สั่งเพิกถอนความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
พรอมนี้ ขาพเจาไดสงเอกสารหลักฐานดังนี้
(1) แผนผังบริเวณ อาคาร สถานที่ทดสอบและตรวจสอบขนาดเหมาะสมและถูกตองตาม
มาตราสวน
(2) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ขนาด
เหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน พรอมดวยรายละเอียด
(3) บัญชีแสดงเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือที่ใชตามลําดับขั้นตอนการตรวจสอบภาชนะ
บรรจุกาซ
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล / สถานศึกษา ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิตบิ ุคคล
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองตามขอ (4)
(6) ตัวอยางตราประทับ เครื่องหมายของหนวยตรวจสอบ
(7) รูปถายจากสถานที่ทดสอบ / ตรวจสอบ (ภาพถายจากสถานที่จริง)
(8) รูปถายอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในกระบวนการตรวจทดสอบ/ตรวจสอบ
(9) เอกสารแสดงขั้นตอนและกรรมวิธีการตรวจสอบภาชนะบรรจุ โดยละเอียด
(10) แบบรายงาน / บันทึกผลการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ โดยตองเปนไปตามที่ มอก.358
กําหนด
(11) หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ยืนยันประสบการณการทํางาน)
(12) เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนด
ลงชื่อ......................................................ผูขอ
(.....................................................)
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ที่ อก 0315 /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่............................................

เรือ่ ง

เห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต
การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548

เรียน

………………………………………………………………………

อางถึง คําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซของทาน ลงวันที่ ………..............................
ตามคําขอ ฯ ที่อางถึง......................................................................................................................
แจงความประสงคขอเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา ซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง กําหนด
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุ การใช
และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548 ไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา ความละเอียดแจงแลว นั้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว เห็นชอบให ……………………………………………
สํานักงานใหญตั้งอยูเ ลขที…
่ …………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัตงิ านของหนวยตรวจสอบ ตั้งอยูเ ลขที…
่ ……………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
เปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซประเภท .......... ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ พ.ศ. 2550 และ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานทีเ่ กีย่ วกับการผลิต
การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548 ตามทะเบียนเลขที่.........................................................
มีอายุการไดรับความเห็นชอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

