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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรกําหนดหลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การฝกอบรม การออกหนังสือรับรอง
และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํ านาจตามความในข อ ๒ แหง ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่อ ง หลั กเกณฑ
วิธีการ การฝกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเปนคนงานควบคุม สงและบรรจุ
ก า ซประจํา โรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิธีการ การฝกอบรมการออกหนังสือรับรอง และการขึ้น ทะเบียนเปน คนงานควบคุม
สงและบรรจุกาซประจําโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงออกประกาศหลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงานไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม
สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวย ๔ หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรคนงานควบคุม กา ซในโรงงานผลิต สง จําหนาย หรือบรรจุก าซ สําหรั บ
โรงงานตามขอ ๒ แหงกฎกระทรวงกําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การใช เก็บ สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) หลักสู ตรคนงานควบคุม ก าซในโรงงานใช หรือเก็บก าซ สํา หรับโรงงานตามข อ ๓
แหงกฎกระทรวงกํ าหนดใหมี คนงานซึ่ งมีความรู เฉพาะเพื่อปฏิ บัติห นาที่ เกี่ย วกับการใช เก็บ ส ง
และบรรจุกาซประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) หลักสูตรคนงานสงกาซ และ
(๔) หลักสูตรคนงานบรรจุกาซ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ขอ ๔ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมแต ล ะหลั ก สู ต รมี ร ายละเอี ย ดภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ
และระยะเวลาการฝกอบรมเปนไปตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประพัฒน วนาพิทักษ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวก
หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน

ภาคทฤษฎี
หมวด ๑ กฎหมาย มาตรฐาน ขอกําหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มกี ารประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช
และขนสงกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๑. กฎหมาย มาตรฐาน ขอกําหนด มาตรฐานสากลเกี่ยวกับกาซชนิดตาง ๆ
๒. ขอควรปฏิบัติ ขอหาม และบทลงโทษ ตามกฎหมาย และมาตรฐานของกาซ
รายละเอียด
๑. กฎหมายโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานที่มกี ารประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช และขนสงกาซ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และขอกําหนดสากลอันเปนที่ยอมรับกัน ไดแก
๒.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกาซและภาชนะบรรจุกา ซ มอก.๓๕๘ มอก.๓๕๙
มอก.๘๗ มอก.๘๘ มอก.๒๕๕ มอก.๑๗๕ มอก.๕๔๑ มอก.๑๐๒๔ เปนตน
๒.๒ ขอกําหนดสากล เชน CGA, DIN, AS, BS, ISO เปนตน
๓. ขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจทดสอบทอกาซ หนวยตรวจสอบทอกาซ การจัดทําทะเบียนทอกาซ และการทําลาย
ทอที่ไมผานการตรวจทดสอบ เปนตน
๔. คูมือความปลอดภัยและขอปฏิบัตขิ องผูปฏิบัติงานของโรงงานผลิต และบรรจุกา ซ
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๒ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๑. คุณสมบัติ คุณโทษ ความเปนอันตรายของกาซชนิดตาง ๆ
๒. ขอควรปฏิบัติ ขอหามในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกาซ
๓. กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับกาซ และมาตรการปองกัน
รายละเอียด
๑. ชนิด และคุณสมบัติของกาซ อาทิ Permanent Gas Liquefied Gas Cryogenic Gas
๒. MSDS ของกาซ
๓. ความเปนอันตรายของกาซชนิดตาง ๆ
๔. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซของกาซแตละชนิด
๕. กาซที่ใชในทางการแพทย และอุตสาหกรรม

-๒๖. ความบริสุทธิข์ องกาซ ตาม มอก. และตามขอกําหนดสากล
๗. อันตรายจากการใชกา ซผิด และการปองกัน
๘. ขอควรปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหาม สําหรับผูปฏิบัติเกี่ยวกับกาซ
๙. กรณีศึกษาที่เคยเกิดขึน้ ที่เกี่ยวของกับหมวดนี้
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๓ ถังเก็บกาซ ภาชนะบรรจุ ทอกาซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ และอุปกรณอาํ นวยความปลอดภัยตาง ๆ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๑. โครงสราง การออกแบบ การใชวสั ดุ และการทํางานของอุปกรณ วาลว และขอตอของภาชนะบรรจุกาซ และ
ภาชนะบรรจุกา ซชนิดตาง ๆ
๒. ราวบรรจุกา ซ อุปกรณ และอุปกรณอาํ นวยความปลอดภัยของระบบการบรรจุกา ซ
รายละเอียด
๑. โครงสรางและความปลอดภัยของถังเก็บกาซ ภาชนะบรรจุกา ซ และทอบรรจุกา ซ ชนิดที่ทําดวยเหล็กและวัสดุ
อื่นที่ไมใชเหล็ก วาลวของทอบรรจุกาซ (Cylinder Valves) และขอตอ (Connections)
๒. รายละเอียดและหนาทีก่ ารทํางานของราวบรรจุกาซ (Manifold) เครื่องวัด อุปกรณ และอุปกรณอํานวย
ความปลอดภัยของราวบรรจุกาซ
๓. รายละเอียดหนาทีก่ ารทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณระเหยกาซ (Vapourizer) ปมและอุปกรณ
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๔ ขอปฏิบัติของคนงานควบคุมกาซในโรงงานผลิต สง จําหนาย หรือบรรจุกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๑. กรรมวิธีการบรรจุกาซอยางปลอดภัย การเคลือ่ นยายและจัดเก็บทอกาซ
๒. อุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคลทีค่ นงานควบคุมกาซตองมีและใช
๓. แผนฉุกเฉิน และการระงับภัย
รายละเอียด
๑. กรรมวิธีการบรรจุกา ซ
๒. อุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคล
๓. สีและสัญลักษณที่ทอ บรรจุกา ซ
๔. แผนฉุกเฉิน และการปองกันและระงับภัย
๔.๑ แผนฉุกเฉินและปองกันและระงับภัยของโรงบรรจุกาซ
๔.๒ แผนฉุกเฉินและปองกันและระงับภัยของคนงานจัดสงกาซ
๕. การเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ

-๓ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๕ ขอปฏิบัติของคนงานควบคุมกาซในโรงงานใช หรือเก็บกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
๑. การเคลือ่ นยายและจัดเก็บทอกาซ
๒. อุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคลทีค่ นงานควบคุมกาซตองมีและใช
รายละเอียด
๑. อุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคล
๒. สีและสัญลักษณที่ทอ บรรจุกา ซ
๓. การเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๖ ขอปฏิบัติของคนงานบรรจุกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหามที่คนงานบรรจุกาซตองทราบ
และถือปฏิบัติ
รายละเอียด
๑. การตรวจสอบสภาพทอบรรจุกาซกอนการบรรจุ
๒. ขอควรระวังขณะบรรจุกาซ
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
หมวด ๗ ขอปฏิบัตขิ องคนงานสงกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
๑. ขอควรปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหามที่คนงานบรรจุกาซตองทราบ และถือปฏิบัติ
๒. กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ จากการขนสงกาซอยางไมถกู ตอง
รายละเอียด
๑. วิธีการขนสงทอบรรจุกา ซอยางปลอดภัย
๒. อันตรายจากการขนสงทอบรรจุกา ซ
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง

-๔หมวด ๘ การปองกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉกุ เฉิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
๑. การตรวจสอบและปฏิบัตเิ มื่อกาซรั่ว
๒. การปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
รายละเอียด
๑. การตรวจสอบและวิธีปฏิบัตเิ มื่อกาซรั่ว
๒. ขอปฏิบัตใิ นการปองกันและระงับอัคคีภัย และเกิดเหตุฉกุ เฉิน
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ
หมวด ๑ วิธีการรับและจายกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการตรวจสอบทอกอนบรรจุ ขณะบรรจุ และภายหลังบรรจุกา ซเสร็จ
รายละเอียด
๑. วิธีปฏิบัติในการรับและตรวจสอบทอกอนบรรจุ
๒. วิธีปฏิบัติในการบรรจุกา ซ
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หมวด ๒ วิธีการเคลือ่ นยายและจัดเก็บทอกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการเคลื่อนยายทอกาซและการจัดเก็บทอกาซ
รายละเอียด
วิธีปฏิบัติในการเคลื่อนยายและจัดเก็บทอกาซ
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หมวด ๓ การปองกันและระงับอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๑. ในการตรวจสอบกาซรั่ว
๒. เมื่อกาซรั่ว
๓. เมื่อเกิดเพลิงไหม และการดับเพลิงที่เกิดจากกาซ

-๕รายละเอียด
๑. วิธีปฏิบัติตรวจสอบรอยรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมือ่ กาซรั่ว
๓. วิธีปฏิบัติเมือ่ เกิดเพลิงลุกไหม และดับเพลิง
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง

หัวขอการฝกอบรมของแตละหลักสูตร
คนงานควบคุมกาซ
สําหรับโรงงานผลิต สง
จําหนาย หรือบรรจุกาซ

หลักสูตร
คนงานควบคุมกาซ
สําหรับโรงงานใช
งาน หรือเก็บกาซ
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