
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำยทุะเบยีนเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดัฝึกอบรม หลกัสตูร

คนงำนควบคมุ สง่ และบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการยืน่ค าขอ 

 

1. ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมตอ้งมคีณุสมบัตเิป็น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถานศกึษา สมาคม หรอื นติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการ

ฝึกอบรมทีเ่กีย่วกับก๊าซ และใหห้มายรวมถงึผูป้ระกอบกจิการโรงงานผลติ ก๊าซ และหรอืบรรจุกา๊ซทีม่ขีดีความสามารถในการ

ด าเนนิการฝึกอบรมคนงาน ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร การฝึกอบรม การออกหนังสอืรับรองและ 

การขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุ สง่และบรรจุกา๊ซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2549 

 

2. ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมประสงคจ์ะตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมใหย้ืน่ค าขอตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็น

ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมไดก้อ่นวนัทีห่นังสอือนุญาต จะสิน้อายไุมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 

3. คณุสมบตัขิองผูใ้หก้ารฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร การฝึกอบรม การออกหนังสอื

รับรองและการขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุ สง่และบรรจุกา๊ซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2549 มคีณุสมบัตดิงันี้ 

 

 (1) ส าเร็จปรญิญาทางดา้นวศิวกรรมศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรแ์ละมปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานหรอืเกีย่วขอ้งกับการควบคมุ

การผลติกา๊ซ การใชก้า๊ซ การบรรจกุา๊ซและการ ขนสง่ก๊าซไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 

 (2) ส าเร็จ ปวส. ชา่งยนต ์ชา่งกลโรงงาน ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม ชา่งไฟฟ้า หรอืช านาญการและมปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิานหรอืเกีย่วขอ้งกบัการควบคมุการผลติกา๊ซ การใชก้๊าซการบรรจกุ๊าซ และการขนสง่กา๊ซ ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ชัน้ 2 หอ้ง 206 

เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การรับและพจิารณาความครบถว้นของค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

2) กำรพจิำรณำ 
พจิารณาเรือ่งราวการขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายฯุและตรวจสอบ

สถานทีฝึ่กอบรม 

(หมายเหต:ุ -)  

27 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภัย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดัฝึกอบรมหลกัสตูรคนงำน
ควบคมุ สง่ และบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน ตำมแบบ สภ.1-13 และ

เอกสำรแนบค ำขอที ่1 และเอกสำรแนบค ำขอที ่2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

2) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเป็นหนว่ยงำนสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 
สถำนศกึษำ หรอืสมำคม หรอืส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน

เป็นนติบิุคคล พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีร่ะบุกำรประกอบกจิกำร

สอดคลอ้งกบักำรขออนุญำตเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดัฝึกอบรมดงักลำ่ว 
จำกกระทรวงพำณชิย ์ฉบบัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัรบัค ำ

ขอฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

4) 

 

กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนจะตอ้งแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำงรำชกำรออกให ้ของผูร้บัมอบ
อ ำนำจ พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หนงัสอืมอบ

อ ำนำจสำมำรถจดัท ำข ึน้ไดเ้องและตอ้งมขีอ้ควำมระบุอ ำนำจที่
ชดัเจน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ

จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

5) 

 

หนงัสอืยนิยอมของผูใ้หก้ำรฝึกอบรม พรอ้มแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนแสดงคุณวฒุิ

กำรศกึษำ  และ/หรอื ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเป็นผูช้ ำนำญกำร
ของผูใ้หก้ำรฝึกอบรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ

จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีฝึ่กอบรมภำคปฏบิตั ิจำก

ผูป้ระกอบกำรเจำ้ของสถำนที ่(กรณีใชส้ถำนทีห่นว่ยงำนอืน่เป็นที่
ฝึกอบรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

7) 

 

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหลกัสูตรคนงำนควบคมุ สง่ และบรรจกุำ๊ซ

ประจ ำโรงงำน ทีเ่ป็นไปตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

8) 
 

เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการ
จัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

9) 

 

ค ำขอตอ่อำยุกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดัฝึกอบรมหลกัสตูร

คนงำนควบคมุ สง่ และ บรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน ตำมแบบ สภ.1-
14 และเอกสำรแนบค ำขอที ่1 และเอกสำรแนบค ำขอที ่2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

10) 

 

 ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดั

ฝึกอบรมหลกัสตูรคนงำนควบคมุ  สง่ และบรรจกุำ๊ซประจ ำโรงงำน  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

11) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงหนว่ยงำนสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 

สถำนศกึษำ หรอืสมำคม หรอืส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน
เป็นนติบิุคคล พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีร่ะบุกำรประกอบกจิกำร

สอดคลอ้งกบักำรขออนุญำตเป็นผูด้ ำเนนิกำรจดัฝึกอบรมดงักลำ่ว 
จำกกระทรวงพำณชิย ์ฉบบัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัรบัค ำ

ขอฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

12) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

13) 

 

กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนจะตอ้งแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำงรำชกำรออกให ้ของผูร้บัมอบ
อ ำนำจ พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หนงัสอืมอบ

อ ำนำจสำมำรถจดัท ำข ึน้ไดเ้องและตอ้งมขีอ้ควำมระบุอ ำนำจที่
ชดัเจน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

14) 
 

หนงัสอืยนิยอมของผูใ้หก้ำรฝึกอบรม พรอ้มแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนแสดงคุณวฒุิ

กำรศกึษำ  และ/หรอื ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเป็นผูช้ ำนำญกำร

ของผูใ้หก้ำรฝึกอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น

ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีฝึ่กอบรมภำคปฏบิตั ิจำก
ผูป้ระกอบกำรเจำ้ของสถำนที ่(กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงสถำนที่

ฝึกอบรมและเป็นสถำนทีข่องหนว่ยงำนอืน่) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

16) 

 

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหลกัสูตรคนงำนควบคมุ สง่ และบรรจกุำ๊ซ

ประจ ำโรงงำน ตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด 
(กรณีเปลีย่นแปลงหลกัสตูร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

17) 

 

เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม (กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงเอกสำร

ประกอบกำรฝึกอบรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารประกอบค าขอฯ กรณีขอตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม) 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) 1. ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) 2. อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) 3. โทรศพัท ์ 02-202-4000   โทรสาร  02-354-3390 

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

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

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) 6. โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) 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 าขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรคนงานควบคมุ สง่ และบรรจกุ๊าซประจ าโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรคนงานควบคมุ สง่ และบรรจกุา๊ซประจ าโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
3) รายชือ่ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ของผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรม 

(หมายเหต:ุ -)  
4) รายละเอยีดหลักสตูรคนงานควบคมุ สง่ และบรรจกุ๊าซ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมหลักสตูรคนงานควบคมุ สง่ และบรรจกุา๊ซประจ าโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืรับรองการตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรคนงานควบคมุ สง่ และบรรจุกา๊ซ

ประจ าโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

