
           ผู้ประกอบการที่ต้องรับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

(Storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) จำนวนตั้งแต่ยี่สิบภาชนะบรรจุขึ้นไป  หรือมีการใช้ หรือเก็บก๊าซ

จากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube trailer) ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จะต้องจัดให้มีคนงานที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก

หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ

                 ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ระบุ และผ่านการสอบประเมินผล) จะได้รับหนังสือรับรอง จากผู้

ดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งสามารถนำไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมได้โดยการขึ้นทะเบียนคนงานจะมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕ่»Ø†¹)
Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ· ÅÔ¹à´Œ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 (¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´� ä¹âµÃà¨¹ ÍÍ¡«Ôà¨¹ ÍÐà«·ÔÅÕ¹ ÍÒÃ�¡Í¹ ÎÕàÅÕÂÁ äÎâ´Ãà¨¹)
 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 เวลา 08.00 - 16.30 น.

µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ 0-2717-3000 µ‹Í 745 (¤Ø³¾Ñª®ÒÀÒ), 793 (¤Ø³¢Ñ¹·Í§) 
e-mail : phansiri@tpa.or.th, Khanthong@tpa.or.th â·ÃÊÒÃ. 0-2719-9481-3 áÅÐÊÒÁÒÃ¶´Ù¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ www.tpif.or.th

ผูควบคุมกาซ หรือผูมีหนาที่ควบคุมดูแลการใช

และการเก็บกาซในภาชนะบรรจุกาซ

ผูสงกาซ หรือผูมีหนาที่สง หรือขนสงกาซที่อยูในภาชนะบรรจุกาซ

ผูบรรจุกาซ หรือผูซึ่งมีหนาที่บรรจุกาซลงในภาชนะบรรจุกาซ   
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