
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยทุะเบยีน คนงำนควบคมุกำ๊ซ คนงำนสง่กำ๊ซ หรอื

คนงำนบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. โรงงานทีต่อ้งจัดใหม้คีนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่กา๊ซ หรอืคนงานบรรจกุ๊าซ ม ี2 กรณี คอื 

 

กรณีที ่1 โรงงานผลติกา๊ซซึง่มใิชก่า๊ซธรรมชาต ิสง่หรอืจ าหน่ายก๊าซตามประเภทหรอืชนดิของโรงงานล าดบัที ่89 และโรงงาน

บรรจกุา๊ซในภาชนะโดยไมม่กีารผลติตามประเภทหรอืชนดิของโรงงานล าดับที ่91(2) แหง่บญัชทีา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะก๊าซคลอรนี คารบ์อนไดออกไซด ์ไนโตรเจน ออกซเิจน อารก์อน 

แอมโมเนยี ฮเีลยีม ไฮโดรเจน หรอืกา๊ซอนัตรายอืน่ตามทีรั่ฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา โรงงานดงักลา่วตอ้ง

จัดใหม้คีนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่กา๊ซ หรอืคนงานบรรจกุ๊าซ แลว้แตก่รณี 

 

กรณีที ่2 โรงงานทกุประเภทหรอืชนดิตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน 

พ.ศ.2535 ทีม่กีารใชห้รอืเก็บก๊าซเฉพาะก๊าซคลอรนี คารบ์อนไดออกไซด ์ไนโตรเจน ออกซเิจน อะเซทลินี อารก์อน แอมโมเนยี 

ฮเีลยีม ไฮโดรเจน หรอืกา๊ซอนัตรายอืน่ตามทีรั่ฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาทีม่กีารตดิตัง้ถังเก็บและจา่ยกา๊ซ 

(storage tank) หรอืมปีรมิาณการใชห้รอืเก็บก๊าซในภาชนะบรรจกุา๊ซ (cylinder) จ านวนรวมตัง้แตย่ีส่บิภาชนะบรรจขุ ึน้ไป หรอืมี

การใชห้รอืเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจชุนดิตดิตัง้บนรถ (tube trailer) ตอ้งจัดใหม้คีนงานควบคมุกา๊ซ ทัง้นี ้ยกเวน้กา๊ซแอมโมเนยี

ส าหรับระบบท าความเย็นในโรงงาน 

 

2. ผูข้อขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายทุะเบยีน คนงานควบคมุก๊าซ คนงานสง่กา๊ซ หรอืคนงานบรรจกุ๊าซประจ าโรงงานตอ้งไดรั้บหนังสอื

รับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับรอง 

 

3. หน่วยงานจัดฝึกอบรม หรอืผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับรอง หรอืขึน้ทะเบยีนกับกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม สามารถดไูดจ้ากเว็ปไซต ์http://www.diw.go.th 

 

4. ผูย้ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายทุะเบยีน คนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่กา๊ซ หรอืคนงานบรรจกุา๊ซประจ าโรงงาน ตอ้งผา่นการ

อบรมหลักสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานผลติ สง่ จ าหน่ายหรอืบรรจุกา๊ซ หรอืหลกัสตูรคนงานบรรจกุ๊าซ หรอืหลกัสตูร

คนงานสง่กา๊ซ หรอืหลักสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานใชง้านหรอืเก็บกา๊ซ แลว้แตก่รณี ดงันี ้

 

4.1 โรงงานผลติก๊าซซึง่มใิชก่๊าซธรรมชาต ิสง่หรอืจ าหน่ายกา๊ซตามประเภทหรอืชนดิของโรงงานล าดับที ่89 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่วบคมุกา๊ซจะตอ้งผา่นการอบรม หลกัสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานผลติ สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจุกา๊ซ 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่นงานบรรจกุ๊าซจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรคนงานบรรจกุ๊าซ หรอืหลกัสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับ

โรงงานผลติ สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจกุา๊ซ 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่นงานสง่กา๊ซจะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรคนงานสง่กา๊ซ หรอืหลักสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานผลติ 

สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจกุ๊าซ 

 

4.2 โรงงานบรรจกุ๊าซในภาชนะโดยไมม่กีารผลติตามประเภทหรอืชนดิของโรงงานล าดบัที ่91(2) 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่วบคมุกา๊ซจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานผลติ สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจุกา๊ซ 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่นงานบรรจกุ๊าซจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรคนงานบรรจกุ๊าซ หรอืหลักสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับ

โรงงานผลติ สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจกุา๊ซ 

 

- กรณีท าหนา้ทีค่นงานสง่กา๊ซจะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรคนงานสง่กา๊ซ หรอืหลักสตูรคนงานควบคมุก๊าซส าหรับโรงงานผลติ 

สง่ จ าหน่าย หรอืบรรจกุ๊าซ 



 

4.3 โรงงานทีม่กีารใชง้านหรอืเก็บกา๊ซ (ยกเวน้โรงงานล าดบัที ่89 และล าดบัที ่91(2)) จะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรคนงาน

ควบคมุกา๊ซส าหรับโรงงานใชง้านหรอืเก็บกา๊ซ 

 

5.ใหใ้ชค้ าขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายทุะเบยีนเป็นคนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่ก๊าซ หรอืคนงานบรรจกุา๊ซประจ าโรงงาน ตามแบบ 

สภ.1-17 ทา้ยระเบยีบกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุก๊าซ คนงานสง่ก๊าซ 

และคนงานบรรจุกา๊ซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2551 

 

6. คนงานควบคมุก๊าซ คนงานสง่ก๊าซและคนงานบรรจุกา๊ซประจ าโรงงานทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนอาจยืน่ค าขอตอ่อายุทะเบยีนตอ่

กรมโรงงานอตุสาหกรรมไดไ้ม่นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวนัทีอ่ายกุารขึน้ทะเบยีนจะสิน้สดุลง 

 

7. อายุการขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุก๊าซ คนงานสง่ก๊าซ และคนงานบรรจุกา๊ซประจ าโรงงาน มอีายคุรัง้ละ 5 ปี นับแตว่ัน

อนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีน 

 

หมายเหต ุ

 

 ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค า

ขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนื

ค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่
75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 /ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
ก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 00:00 - 00:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 14 วนั 



 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับและพจิารณาค าขอฯ 

           1.1 ยืน่ดว้ยตนเอง  หรอื   

           1.2 ทางไปรษณีย ์
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภัย 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายทุะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 

 

3) กำรพจิำรณำ 

จัดท าหนังสอือนุญาตขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายุทะเบยีน และแจง้ผล

การพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

1. ค ำขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยทุะเบยีน เป็นคนงำนควบคุมกำ๊ซ 

คนงำนสง่กำ๊ซหรอืคนงำนบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน ตำมแบบ 
สภ.1-17    1.1 กรอกรำยละเอยีดในค ำขอใหค้รบถว้น    1.2 ผู ้

ประกอบกจิกำรโรงงำนรบัรองในค ำขอ (กรณี    ผูล้งนำมเป็นนติ ิ

บุคคลผูล้งนำมตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญันติ ิ
บุคคล กรณีผูร้บัมอบอ ำนำจ  ลงนำมแทน ตอ้งมหีนงัสอืมอบ

อ ำนำจทีต่ดิอำกรแสตมป์ครบถว้น พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีขึน้ทะเบยีน)  ) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

2) 
 

รูปถำ่ยของผูข้อ ขนำด 1 นิว้ หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีขึน้ทะเบยีน)  ) 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีขึน้ทะเบยีน)  ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) หรอื ส ำเนำใบรบั
แจง้เร ิม่ประกอบอุตสำหกรรม (กนอ.03/2) หรอื ส ำเนำใบอนุญำต

ใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม ฉบบัตอ่อำย ุ

(กนอ.03/6) หรอืส ำเนำใบแจง้เร ิม่ประกอบกจิกำรโรงงำนในเขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีขึน้ทะเบยีน)  ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) 
 

ค ำขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยทุะเบยีน เป็นคนงำนควบคมุกำ๊ซ คนงำน
สง่กำ๊ซหรอืคนงำนบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน ตำมแบบ สภ.1-17   

1.1 กรอกรำยละเอยีดในค ำขอใหค้รบถว้น   1.2 ผูป้ระกอบกจิกำร
โรงงำนรบัรองในค ำขอ (กรณีผูล้งนำมเป็นนติบิุคคล ผูล้งนำมตอ้ง

เป็นผูม้อี ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญันติบิุคคล กรณีผูร้บั

มอบอ ำนำจลงนำมแทน ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจทีต่ดิอำกร
แสตมป์ครบถว้นพรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัร

อืน่ทีท่ำงรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((กรณีตอ่อายุ)) 

6) 
 

รูปถำ่ยของผูข้อ ขนำด 1 นิว้ หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีตอ่อายุ)) 

- 

7) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตใหข้ ึน้ทะเบยีน หรอืตอ่อำยุทะเบยีนคนงำน

ควบคมุกำ๊ซ คนงำนสง่กำ๊ซ หรอื คนงำนบรรจุกำ๊ซฯ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีตอ่อายุ)) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

8) 

 

หมำยเหตุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารขอ้ 3 ถงึขอ้ 5 และขอ้ 9 ตอ้งมกีารลงนามรับรอง

ส าเนาเอกสารโดยผูข้อ และเอกสารขอ้ 1.2 ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดย
ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน (หากผูป้ระกอบกจิการโรงงานเป็นนติบิคุคล 

ตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจและประทบัตราส าคญัของนติบิคุคล) 

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายุทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่กา๊ซหรอืคนงานบรรจกุ๊าซประจ าโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

2) ตวัอยา่งพรอ้มคูม่อืการกรอกค าขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายุทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุกา๊ซ คนงานสง่ก๊าซ หรอืคนงาน

บรรจกุา๊ซประจ าโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

