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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแล 
สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๑  วรรคสอง  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่กรมธุรกิจพลังงาน
รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  การฝึกอบรม
เรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแล  สถานที่
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ฝึกอบรม”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  หรือนิติบุคคลภาคเอกชนซึ่งประกอบกิจการ

ฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะตามประกาศนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายถึง  หน่วยงานของรัฐในราชการบริหารส่วนกลาง  และราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค  เช่น  กระทรวง  กรม  สํานัก  กอง  ศูนย์  จังหวัด  อําเภอ  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออยา่งอ่ืน 
“วิทยากร”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและหรือภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะตามประกาศนี้ 
“บุคลากรเฉพาะ”  หมายความว่า  บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ที่ผ่านการฝึกอบรมตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะต้องดําเนินการฝึกอบรมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียน
และได้หนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานตามประกาศนี้  ยกเว้นส่วนราชการให้ยื่นหนังสือขอความ
เห็นชอบต่อกรมธุรกิจพลังงาน   
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ข้อ ๕ การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานไปร่วมสังเกตการณ์ 
และจัดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 

หมวด  ๒ 
ผู้ฝึกอบรม 

 

 

ข้อ ๖ นิติบุคคลภาคเอกชนต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการในรูปนิติบุคคล 
(๒) ต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาท   
(๓) ต้องมีสํานักงานแน่นอน  และสถานที่ประกอบกิจการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี  และสถานที่

ภาคปฏิบัติและมีหนังสือรับรองเป็นหลักฐานในการอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการประกอบกิจการฝึกอบรม
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น  โดยต้องประกอบด้วย 

 (ก) ห้องจัดฝึกอบรม  ขนาดรองรับได้ไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน/รุ่น 
 (ข) สถานที่ฝึกดับเพลิง 
 (ค) สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จะใช้สําหรับภาคปฏิบัติ 
(๔) ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เครื่องเล่นวีดีทัศน์  ๑  เครื่อง 
 (ข) เครื่องรับโทรทัศน์  ๑  เครื่อง 
 (ค) เครื่องฉาย  LCD  และเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ๑  เครื่อง 
 (ง) หลอดแก้วแสดงน้ําก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (Hydrometer) 
 (จ) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  (Dry  Chemical)  และเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอน 

ไดออกไซด์เหลวขนาด  ๖.๘  กิโลกรัม  อย่างละ  ๒๕  ถัง 
 (ฉ) ถังก๊าซหุงต้มขนาด  ๑๕  กิโลกรัม  และขนาด  ๔๘  กิโลกรัม  อย่างละ  ๕  ถัง   

ใช้ในการสาธิตการดับเพลิง 
 (ช) ถาดเหล็กรองน้ํามัน  ขนาด  ๑.๐๐  x  ๑.๕๐  x  ๐.๒๐  เมตร  สําหรับใช้ใส่น้ํามัน 

ในการฝึกดับเพลิง 
 (ซ) สายสูบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ไว้สาธิตการดับเพลิง 
 (ฌ) ถังก๊าซหุงต้มแบบผ่าให้เห็นภายในของถัง 
 (ญ) อุปกรณ์ลดความดัน  (Regulator) 
 (ฎ) สายยางเตาก๊าซ 
 (ฏ) ล้ินแบบมือหมุน  แบบผ่าให้เห็นภายใน 
 (ฐ) มาตรวัดอุณหภูมิ  และมาตรวัดความดัน   
 (ฑ) มาตรวัดระดับของเหลวแบบติดกับที่  (Fixed  Tube) 
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 (ฒ) มาตรวัดระดับของเหลวแบบเลื่อนก้าน  (Slip  Tube) 
 (ณ) มาตรวัดระดับแบบโรตารี่  และมาตรวัดระดับแบบทุ่นลอย  (Rotor  Gauge  and  

Float  Gauge) 
 (ด) วาล์วนิรภัยแบบลดความดัน  (Pressure  Relief  Valve) 
 (ต) วาล์วควบคุมการไหลเกิน  (Excess  Flow  Valve) 
 (ถ) วาล์วจ่ายก๊าซ  (Service  Valve) 
ข้อ ๗ ผู้ฝึกอบรมต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี  โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประวัติ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ  สําเนาบัตรประจําตัว  หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะและบัตร
ประจําตัวบุคลากรเฉพาะ  โดยเอกสารดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายและรวดเร็ว   

ในการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะแต่ละครั้ง  ผู้ฝึกอบรมต้องจัดส่งข้อมูลของผู้ผ่านการฝึกอบรม
บุคลากรเฉพาะไปให้กรมธุรกิจพลังงานภายในสามสิบวันหลังจากที่หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะและบัตร
ประจําตัวบุคลากรเฉพาะได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมาย 

ข้อมูลของบุคลากรเฉพาะตามวรรคสองให้จัดทําและบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  โดยมี
รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ผู้ฝึกอบรมต้องได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานมอบหมายก่อน  จึงจะเริ่มดําเนินกิจการฝึกอบรมได้  

ข้อ ๙ นิติบุคคลภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบกิจการผู้ฝึกอบรม  ให้ยื่นคําขอหนังสือ
รับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมตามแบบ  ธพ.กฝ.๑  ท้ายประกาศนี้ต่อกรมธุรกิจพลังงาน  และเม่ือได้ตรวจสอบ
ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศนี้แล้ว  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมายจะออกหนังสือรับรองให้ตามแบบ  ธพ.กฝ.๒  ท้ายประกาศนี้ 

นิติบุคคลภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกส่ังพักใช้หนังสือรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม
รวมกันตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป  หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกส่ังเพิกถอนหนังสือรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม 

หนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมมีอายุ  ๕  ปี  หากผู้ฝึกอบรมประสงค์จะดําเนินการต่อไปจะต้องยื่นขอ
ต่ออายุหนังสือรับรองตามแบบ  ธพ.กฝ.๓  ท้ายประกาศนี้  ต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนหนังสือรับรอง 
ให้เป็นผู้ฝึกอบรมนั้นสิ้นอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ข้อ ๑๐ นิติบุคคลภาคเอกชนที่ได้รับหนังสือรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว  
ต้องมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การป้องกันอันตรายและการ 
ระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า  ๒  คน 

ผู้ใดประสงค์จะเป็นวิทยากรตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคําขอตามแบบ  ธพ.กฝ.๔  ท้ายประกาศนี้ 
ต่อกรมธุรกิจพลังงาน  และเม่ือได้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศนี้แล้ว  อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายจะออกหนังสือรับรองให้ตามแบบ  ธพ.กฝ.๕  ท้ายประกาศนี้ 
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หนังสือรับรองให้เป็นวิทยากรมีอายุ  ๕  ปี  หากวิทยากรประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไปต้องยื่นขอ
ต่ออายุหนังสือรับรองตามแบบ  ธพ.กฝ.๖  ท้ายประกาศนี้  ต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนหนังสือรับรอง 
ให้เป็นวิทยากรนั้นสิ้นอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

หมวด  ๓ 
บุคลากรเฉพาะ 

 

 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะต้องยื่นประวัติและเอกสารหลักฐานตามแบบ  
ธพ.กฝ.๗  ท้ายประกาศนี้ต่อผู้ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะตามวรรคหนึ่งต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์นับแต่ 
วันเข้าฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ  ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎไีม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมง
และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า  ๔  ชั่วโมงและหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะต้องมีรายละเอียด 
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้มีการสอบเพื่อประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  โดยกรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะจะได้รับหนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะและบัตร
ประจําตัวบุคลากรเฉพาะโดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) เข้ารับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร 
(๒) สอบผ่านภาคทฤษฎี  ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
(๓) สอบผ่านภาคปฏิบัติ  ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ ๑๕ หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะและบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะต้องเป็นไปตามแบบ

ท้ายประกาศนี้ 
บัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะมีอายุ  ๕  ปี  หากบุคลากรเฉพาะประสงค์จะยื่นขอต่ออายุ 

บัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะ  ให้ยื่นตามแบบ  ธพ.กฝ.๘  ท้ายประกาศนี้  ต่อผู้ฝึกอบรมหรือกรมธุรกิจ 
พลังงาน  ก่อนบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะนั้นสิ้นอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ได้รับบัตรประจําตัวหรือหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานวิชาชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
ผู้ควบคุมดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และพนักงานบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผา่นตามประกาศนี้   

ผู้ที่ได้รับบัตรประจําตัวหรือหนังสือรับรองตามกฎหมายอ่ืน  ให้ยื่นบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
รับรองตามกฎหมายอื่น  พร้อมทั้งหลักสูตรต่อกรมธุรกิจพลังงาน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่าน 
ตามประกาศนี้   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ผู้ที่ได้รับบัตรประจําตัวหรือหนังสือรับรองตามข้างต้น  หากประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง
บุคลากรเฉพาะหรือบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะ  ให้ยื่นประวัติและเอกสารหลักฐานตามแบบ  ธพ.กฝ.๗  
ท้ายประกาศนี้ต่อกรมธุรกิจพลังงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 



    ธพ.กฝ. ๑ 

 

คําขอหนังสือรับรอง 
ผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(เฉพาะนติบิุคคลภาคเอกชน) 
 

                                                                          เขียนที่....................................................... 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ……………. 

 
  ข้าพเจ้า…………………………………………………….……….....………....ผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายน้ีขอยื่น 
คําขอในนามของ…..………………………………............................เพื่อขอรับหนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมบคุลากรเฉพาะ 
ที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีรายละเอียดเพือ่ประกอบกจิการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ช่ือนิติบุคคลภาคเอกชน..........................……………....………….……เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
................................................................................ 
  ๒. จดทะเบียนในประเทศไทยเป็น……………………………………………………….............................. 
ณ หอทะเบียน……………………………….………………………เลขทะเบียนที…่……………………………......…………………… 
ลงวันที่………………………….…………… 

๓. จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไว้ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์……………………….………… 
เลขทะเบียน…………..………………….ลงวันที่…………………………………… 
  ๔. มีเงินทุนตามที่จดทะเบียนดังน้ี 
       (๑)  จํานวนเงินทุนที่จดทะเบียน………….………………….........………….………………… 
       (๒)  จํานวนเงินทุนที่ชําระแล้ว……………………………………………………………………… 
  ๕. สํานักงานต้ังอยู่ ณ เลขที…่........………หมู่ที.่….......…..ตรอก/ซอย…………..........…....………… 
ถนน…………………….……………….ตําบล/แขวง…………………….……..อําเภอ/เขต……………….……………..……………… 
จังหวัด…………………………..….….โทรศัพท์………………………………… 
  ๖. ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมนิติบุคคลผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่
รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาก่อน 
  ๗. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานทีใ่ช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามบัญชีแนบคําขอน้ี 
  ๘. มีพนักงานซึ่งรับเงินเดือนประจําดังน้ี 
        (๑) ฝ่ายธุรการ จาํนวน…...………คน 
        (๒) ฝ่ายฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจํานวน 
   ..…........คน 
 
 
 
 
 



หน้าที่ ๒ 
 
  ๑๑. มีตราสําคัญสําหรับใช้ประทับเอกสาร  ดังน้ี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๑๒.  ได้แนบเอกสารต่อไปน้ีมาเพื่อประกอบคําขอด้วยแล้ว 

(๑) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
(๒) รายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงช่ือแทนบริษัทหรือช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(๓) หลักฐานแสดงที่ต้ังสํานักงาน และสถานที่ประกอบการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๔) หนังสือบรคิณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
(๕) บัญชีราย ช่ือพนักงานที่ทําห น้าที่ ฝึกอบรมและวิทยากรประเภทรับเงินเดือน

   ประจําและประเภทจ้างเป็นครัง้คราว 
(๖) หลักฐานการครอบครองสํานักงาน 
(๗) รายช่ือผู้รับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่และกรรมการหรือหุ้นส่วน 
(๘) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๙) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นน้ีถูกต้องและตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 
 
 
                                                                   (ลงช่ือ)………......………………..……..ผู้ขอหนงัสือรับรอง 
                                                                          (…...……………………...………..) 

 
หมายเหต ุ  ข้อความหรือรายการใดที่ไม่ต้องการใช้ให้ขีดออก และข้อความหรอืรายการใดไม่มี ใหเ้ขียนว่า “ไม่มี” 



                  
 

 

เลขที…่………./…………….                                                                                   ธพ.กฝ. ๒ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 
..................................................................................................... 

 
  สํานักงานต้ังอยู่ ณ เลขที่………………..หมู่ที่.......………ตรอก/ซอย……….....……………………
ถนน.................. ตําบล/แขวง…..........…….อําเภอ/เขต……………...จังหวัด………………………………....................... 
ม ีค ุณสมบ ัต ิครบถ้วนตาม  ประกาศกรมธุรกิจพลั งงาน  เ รื่ อง  หลัก เกณฑ์ วิ ธีการ  การฝึกอบรม 
เรื่อง  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตราย ของบุคลากรเฉพาะที่รับผดิชอบดูแลสถานที่ใช้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรที ่มีความรู้และมีความชํานาญในการบรรยายเกี่ยวกับ 
การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงให้เป็นผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ 
ที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้   
 
   หนังสือรบัรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  ……….เดือน…………….……..พ.ศ……… 
 
                            ให้ไว้ ณ วันที่ ...…….เดือน…………….…..…พ.ศ……… 
 
 

                          
                                                                            อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 



ธพ.กฝ. ๓ 
 

 
คําขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผูฝ้กึอบรมบคุลากรเฉพาะทีร่ับผดิชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(เฉพาะนติบิุคคลภาคเอกชน) 

 
 

เขียนที…่…………………………................ 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ……………. 

   
                     ๑. ข้าพเจ้า ………..…………............นามสกลุ..................................อยู่บ้านเลขที…่…...............…
หมู่ที่ .........….ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………..........……ตําบล/แขวง………………..…………………
อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………….............…………โทรศัพท…์……………..........................………..
ผู้ลงลายมอืช่ือข้างท้ายน้ี ขอยื่นคําขอในนามของ…..……….......................................…ต้ังอยู่เลขที…่....…..............
หมู่ที่ .........….ตรอกซอย………………………….ถนน……………………..............ตําบล/แขวง………………...........………..
อําเภอ/เขต……………...........…....จังหวัด………….....................………โทรศัพท…์………………..................................
เพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองผู้ฝกึอบรมบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว                       
  ๒. หนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เลขที่...........ออกให้เมื่อวันที่….…..เดือน………..………พ.ศ……..…ใช้ได้จนถึงวันที่……..เดือน……………........พ.ศ…… 
  ๓. พร้อมคําขอต่ออายุหนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
      ๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ 
   ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

    ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน 
      ๓.๓ ภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีน หนังสอืบริคณหส์นธิ และผูม้ีอํานาจลงช่ือ 
   แทนนิติบุคคล  

๓.๔ สําเนาหนังสือรับรองวิทยากรของผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแล     
      สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

ลายมือช่ือ……………………….................ผู้ขอต่ออายุหนังสือรบัรอง 
                                                                   (                                 ) 
 
หมายเหต ุ ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 



ธพ.กฝ. ๔ 
 
 

คําขอหนังสือรับรอง 
วิทยากรของผูฝ้กึอบรมบคุลากรเฉพาะทีร่ับผดิชอบดูแลสถานที่ใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(เฉพาะนติบิุคคลภาคเอกชน) 
 
 

เขียนที…่…………........……………… 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ……………. 

 
  ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายน้ี ขอยื่นคําขอเพื่อขอรับหนังสือรับรองเป็นวิทยากรของ        
ผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ช่ือ………………………………………………..นามสกุล…………………..……………………..………..........
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ....................................................................อายุ………………ปี สัญชาติ………………….……. 
  ๒. เกิดวันที…่…..…..เดือน…………………………….พ.ศ. ……………..ณ ประเทศ ……………….……… 
บ้านเลขที่..............หมูท่ี่ .........….ตรอก/ซอย…..….………ถนน……...…...………ตําบล/แขวง…………....……….......... 
อําเภอ/เขต…………....…………จังหวัด…………....…………เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ……...… 
  ๓. ปัจจบุันอยูบ่้านเลขที…่……… หมู่ที่ .........….ตรอก/ซอย……...........ถนน………….…..........…
ตําบล/แขวง………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด………………………… โทรศัพท์ ………….……….……… 
  ๔. สําเรจ็การศึกษาข้ันสูงสุด....................................สถานทีศึ่กษา............................................
เมื่อปี พ.ศ. ...............ต้ังอยู่ที่.....................................หมูท่ี่............…..ตําบล/แขวง .............................................. 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด………………………………ประเทศ............................................... 
                     ๕. งานที่ทํามาแล้วและเหตุที่ออกจากงาน  มีดังน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ให้ระบสุถานที่ ระยะเวลาและประเภทของงานทีท่ํา) 
๖. ปัจจบุันทํางานอยู่  ณ   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ให้ระบสุถานที่ ปีทีเ่ข้าทํางานและประเภทของงานทีท่าํ) 
 
 
 
 



หน้าที่ ๒ 
 
  ๗. เคยเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัการฝึกอบรมของผู้ฝกึอบรมบุคลากรเฉพาะทีร่ับผิดชอบ
ดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาแล้ว เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น…………ปี ดังน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ให้ระบสุถานที่  ประเภทของงานและระยะเวลาที่ทํา) 
  ๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกสัง่เพิกถอนหนังสอืรบัรองเป็นวิทยากรของผูฝ้ึกอบรมบุคลากรเฉพาะ 
ที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว                    
  ๙. ได้แนบเอกสารต่อไปน้ีมาเพื่อประกอบการพิจารณาดังน้ี 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด 
(๓) หนังสือรับรองการผ่านงาน 

๑๐. ได้แนบภาพถ่ายของข้าพเจ้า ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไมเ่กินหกเดือน  
นับแต่วันย่ืนคําขอ จํานวน ๓ รูป 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นน้ีถูกต้องและตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ   
 
 
                                                                    (ลงช่ือ)…………………………..…..……ผู้ขอหนังสือรบัรอง 
                                                                            (…………………………...……….) 
 
หมายเหต ุ ข้อความหรือรายการใดที่ไม่ต้องการใช้ให้ขีดออก และข้อความหรือรายการใดไม่มี ใหเ้ขียนว่า “ไม่มี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

                     
เลขที…่………./…………….                                                                                          ธพ.กฝ. ๕ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 
……………………...............................................................…… 

 
อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที…่…...………หมูท่ี.่.…...............…ตรอก/ซอย …….....…………….ถนน ............................ 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต………………..........………จังหวัด………….....……..…..……………. 
 มี คุณสมบั ติตามประกาศกรม ธุรกิ จพลั ง ง าน  เ รื่ อ ง  หลั ก เกณฑ์  วิ ธีก าร  การฝึ กอบรม  
เรื่อง  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตราย ของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็นวิทยากรของผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้   
 
 หนังสือรบัรองนี้ให้ใช้ได้จนถึง  วันที…่….เดือน…………….…………พ.ศ……………. 
 
          ให้ไว้  ณ  วันที่….....…เดือน………...............…….พ.ศ…...... 
 
 
 
 

                                              
                                                                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
     
 
 
                                                                                        

รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวกขนาด 

 ๒.๕x๓.๐ ซม. 
 

ตรากรมธุรกจิพลงังาน 



              ธพ.กฝ. ๖ 
 
 

คําขอต่ออายุหนังสอืรบัรอง 
วิทยากรของผูฝ้กึอบรมบคุลากรเฉพาะทีร่ับผดิชอบดูแลสถานที่ใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

                                                                          เขียนที่……………………………................ 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ……………. 

            
       ๑. ข้าพเจ้า………………………........……..…...........นามสกลุ.................................................................

อยู่บ้านเลขที…่….......….หมู่ที่..........ตรอก/ซอย……………..…ถนน………………….…ตําบล/แขวง………………......……
อําเภอ/เขต…………………...…จังหวัด………………..........………โทรศัพท…์…………………......................เพื่อขอต่ออายุ
หนังสอืรับรองวิทยากรของผูฝ้ึกอบรมบุคลากรเฉพาะทีร่ับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                ๒. หนังสือรับรองวิทยากรของผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เลขที่.....................................ออกให้เมื่อวันที่….........….เดือน…………................……พ.ศ……...…  ใช้ได้จนถึงวันที่
....……..เดือน………..................…….พ.ศ………….….  
                ๓. พร้อมคําขอต่ออายุหนังสือรับรองวิทยากรของผู้ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ สําเนาหนงัสอืรบัรองวิทยากรของผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เลขที่ ………...............…... 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /สําเนาทะเบียนบ้าน  
  ๓.๓ ภาพถ่ายของข้าพเจ้า ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ซึง่ถ่ายไม่เกินหกเดือน นับแต่วันย่ืน 
คําขอ จํานวน ๓ รูป 
 
              ลายมือช่ือ…………………………......ผู้ขอต่ออายหุนังสือรับรอง     

         (                            ) 
 
หมายเหต ุ ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 



 
ประวัติของผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม 

บุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
 
 ๑. ช่ือ……………...………...………นามสกลุ.......…....……....................สญัชาติ..…............เช้ือชาติ….......…...
วัน เดือน ปี เกิด…………….…..….........….......………อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที…่....................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย………........…........ถนน………..………...…..ตําบล/แขวง……...………….....อําเภอ/เขต……….......………….
จังหวัด………….....………..........โทรศัพท…์……..............…………… 
  ๒. ช่ือสถานที่ทํางาน................………………...............................…..ต้ังอยู่เลขที่.................หมูท่ี่................
ตรอก/ซอย……....…….........ถนน…..............….....…ตําบล/แขวง…….....……………อําเภอ/เขต………………......………
จังหวัด………………….โทรศัพท…์……………………..........สําเรจ็การศึกษาข้ันสูงสุด................................................... 
 ๓. เอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะทีร่บัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
(๓) ภาพถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ซึง่ถ่ายไม่เกินหกเดือน นับแต่เข้ารับการฝกึอบรม  
     จํานวน ๓ รูป 

 ๔. ผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว......................................... 
 
                                                  
                              ลงช่ือ……………..………………….……………ผู้เข้ารบัการฝกึอบรม 

                        (                                        ) 
                     วันที่….......เดือน…………………พ.ศ……… 

 
 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
ลงช่ือ…..…………………………………..ผู้ฝึกอบรม 
     (                                  ) 
   วันที่…….เดือน………………..พ.ศ………. 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 

ขนาด 
๒.๕ x ๓.๐ ซม. 

 

ตราผู้ฝึกอบรม 

ธพ.กฝ. ๗ 



ธพ.กฝ. ๘ 
 

 
 
 
 
 

คําขอต่ออายบุตัรประจําตัว 
บุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
                                                                          เขียนที่……………………………................ 

วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ……………. 
            

 ๑. ข้าพเจ้า………………………........……..…...........นามสกลุ........................................................................
อยู่บ้านเลขที…่….....….หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย………………..…ถนน………....…………..ตําบล/แขวง……………......……
อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………..............โทรศัพท…์…………………..............…..........................
เพื่อขอต่ออายบุัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะทีร่ับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๒. หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  เลขที่.....................................ออกให้เมื่อวันที่….....….เดือน…………....................……พ.ศ……...…
ออกให้โดย............................................................................ (ผู้ฝึกอบรม) 
 ๓. พร้อมคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเดิม  
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓.๓ ภาพถ่ายของข้าพเจ้า ขนาด ๒.๕ x ๓.๐  เซนติเมตร ซึง่ถ่ายไม่เกินหกเดือน นับแต่วันย่ืน

คําขอ จํานวน ๓ รูป 
 
 
                                                   ขอรับรองว่าเป็นความจรงิ 

 
                        ลงช่ือ……………..………………….……………ผู้ย่ืนคําขอต่ออายุ 

                            (                                        ) 
                         วันที่….......เดือน…………………พ.ศ……… 

 
หมายเหต ุ ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 

ขนาด 
๒.๕ x ๓.๐ ซม. 

 



หลักสตูรฝกึอบรม 
บุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ก. ภาคทฤษฎี 
       ๑. กฎหมายเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว                                                           ๒ ชั่วโมง 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และบทกําหนดโทษ 
 ๑.๒ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ .๒๕๓๕ 
 ๑.๓ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรที่
รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ออกตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ๒. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว                                            ๑ ๑/๒ ชั่วโมง 
           ๒.๑ องค์ประกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนําไปใช้งาน 
           ๒.๒ คุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
       ๓. อุปกรณ์และการใช้งาน                                                                     ๑ ๑/๒  ชั่วโมง 
           ๓.๑ ถังก๊าซหุงต้ม ถังเกบ็และจ่ายก๊าซและอปุกรณ์ 
           ๓.๒ ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอปุกรณ์ 
        ๔. ข้อปฏิบัติของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว             ๑ ชั่วโมง                     
 ๔.๑ ข้อปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม การรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจา่ยกา๊ซ 
 ๔.๒ ข้อปฏิบัติของบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ดี 
       ๕. การป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                      ๒ ชั่วโมง 
           ๕.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
           ๕.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงบัอัคคีภัย 
           ๕.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบรเิวณอันตราย 
           ๕.๔ เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
ข. ภาคปฏิบัติ 
      ๑. วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม                                                    ๑ ชั่วโมง 
      ๒. วิธีปฏิบัติในการรับและการจา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซ                ๑ ชั่วโมง 
      ๓. วิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                         ๒ ชั่วโมง 
ค. การสอบ 
        ๑. สอบภาคทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน                                                 ๑ ชั่วโมง 
        ๒. สอบภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ                                                              ๑ ชั่วโมง 
           ๒.๑ การเกบ็และขนย้ายถังก๊าซหงุต้ม การรับและการจ่ายก๊าซของถังเกบ็และจ่ายก๊าซ 
           ๒.๒ การป้องกัน และแก้ไขก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซระบบท่อและ
       อุปกรณ์ต่างๆ 
           ๒.๓ การป้องกัน และระงบัอัคคีภัย 

 



รายละเอียดการฝกึอบรม 
 

ก. ภาคทฤษฎี 
  ๑. กฎหมายเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วัตถุประสงค์   ๑.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                   ๑.๑.๒ เพื่อให้ทราบถึงข้อห้าม อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทลงโทษที่ได้ระบุใน   
                            กฎหมาย 
ประเด็นสําคัญ ข้อห้าม อาํนาจหน้าที่ของพนกังานเจ้าหน้าที่และบทลงโทษ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
 ๑.๒ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วัตถุประสงค์     ๑.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุญาต หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนญุาตและอัตราค่าธรรมเนียม 
                   ๑.๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงข้อกําหนดที่บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
         ต้องปฏิบัติ 
ประเด็นสําคัญ ๑.๒.๑ การอนุญาต หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนญุาต 
                   ๑.๒.๒ ข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                            ต้องปฏิบัติ 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย 
       ๑.๓ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรท่ี
รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานท่ีใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท่ีกรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วัตถุประสงค์   ๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรูเ้รื่องกฎหมายควบคุมสถานที่ใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลว 
                   ๑.๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงข้อกําหนดหน้าที่ของผูร้ับใบอนุญาต ลักษณะสถานที่ใช้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
                            การต้ังถังก๊าซหุงต้ม ถังเกบ็และจ่ายกา๊ซและมาตรฐานของถังก๊าซหงุต้ม ถังเกบ็และจ่ายก๊าซ    
                            ระบบท่อและอุปกรณ์ 
ประเด็นสําคัญ  ลักษณะสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การต้ังถังก๊าซหงุต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ มาตรฐาน   
                    ของถังก๊าซหุงต้ม ถังเกบ็และจ่ายก๊าซ ระบบท่อและอุปกรณ์ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
      ๑.๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ออกตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท่ีกรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วัตถุประสงค์ ๑.๔.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไม่ต้องขอรับ  
                              ใบอนุญาต 
                    ๑.๔.๒ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับแผนผงัและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                    ๑.๔.๓ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับการวางระบบท่อก๊าซปโิตรเลยีมเหลว การติดต้ังอปุกรณ์ 
                              เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                     ๑.๔.๔ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับบรเิวณอันตรายในการติดต้ังระบบฟ้า อุปกรณ์ และบริภัณฑ ์
                     ๑.๔.๕ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบดว้ยวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม 



                     ๑.๔.๖ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับหลกัเกณฑ์วิธีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อพจิารณาต่ออาย ุ
              ใบอนุญาต                             
  ๑.๔.๗ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องหา้มของผูท้ดสอบและตรวจสอบ 
                     ๑.๔.๘ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบับุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ   ๑.๔.๑ หลักเกณฑ์การเกบ็รกัษากา๊ซปโิตรเลียมเหลวที่ไม่ต้องขอรบัใบอนุญาต 
                     ๑.๔.๒ แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

          ๑.๔.๓ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว การติดต้ังอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
         ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

                     ๑.๔.๔ บริเวณอันตรายในการติดต้ังระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และบริภัณฑ ์
                     ๑.๔.๕ การทดสอบและตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม 
                     ๑.๔.๖ หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่ออายุ ใบอนุญาต 
                     ๑.๔.๗ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามผูท้ดสอบและตรวจสอบ 
                     ๑.๔.๘ บุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
  ๒. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
       ๒.๑ องค์ประกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนําไปใช้งาน 
วัตถุประสงค์   เพื่อใหท้ราบว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว คืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้                    
  อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ  แหล่งกําเนิด นําไปใช้  และประโยชน์ของกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
       ๒.๒ คุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซปโิตรเลียมเหลว ทั้งคุณสมบัติ  
                   ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคม ีเพื่อนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
        ๓. อุปกรณ์และการใช้งาน                     
วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็น 
                           สําหรับถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
                    ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอปุกรณ์ซึ่งเป็นส่วน 
                           ประกอบระบบทอ่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
ประเด็นสําคัญ  ๓.๑. ลักษณะของถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และอุปกรณ์        
                    ๓.๒ หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว                          
        และอุปกรณ์ 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / สาธิต 
       ๔. ข้อปฏิบัติของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว              
         ๔.๑ ข้อปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม การรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของ 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
 



วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามข้ันตอนที่ถูกต้องและอันตรายที่อาจเกิดจาก   
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเด็นสําคัญ ๔.๑ ข้อควรปฏิบัติในการขนย้าย การรบัและการจ่ายก๊าซปโิตรเลียมเหลวลงในถังเกบ็และจ่ายก๊าซ 
                           อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๔.๒ อันตรายที่อาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย  
 ๔.๒ ข้อปฏิบัติของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีดี 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเรื่อง   
                    การดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมิให้มีการกระทําใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
  อัคคีภัยข้ึนได้ 
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
  ๕. การป้องกันและระงับอัคคีภัย       
 ๕.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๕.๑.๑ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว    
                     ๕.๑.๒ เพื่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลยีมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ   ๕.๑.๑ วิธีตรวจสอบเมือ่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
           ๕.๑.๒ วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย                                                         
          ๕.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์  ๕.๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๕.๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก 
                             ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน 
                             แต่ละกรณีน้ัน ๆ 
   ๕.๒.๓ เพื่อให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลงิชนิดผงเคมีแหง้ 
ประเด็นสําคัญ  ๕.๒.๑ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๕.๒.๒ อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย  
           ๕.๓ ระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในบริเวณอันตราย  
วัตถุประสงค์  ๕.๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้บริเวณสถานที่ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
   ๕.๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ  ๕.๓.๑ ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
   ๕.๓.๒ อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกประเภท 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / สาธิต 
 ๕.๔ เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์  ๕.๔.๑ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วที่ใช้ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
            ๕.๔.๒ เพื่อให้ทราบถึงบริเวณที่ติดต้ังการตรวจสอบการทํางานของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๕.๔.๑ ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วที่ใช้ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 



   ๕.๔.๒ วิธีการติดต้ังการตรวจสอบการทํางานของเครือ่งส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / สาธิต 
 
ข. ภาคปฏิบัติ 
      ๑. วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม   
 วัตถุประสงค์ ฝึกปฏิบัติวิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้มตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่ออุปกรณ์     
                     ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบติัเมื่อกา๊ซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่างถูกต้องและ   
                     ปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  วิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง   
                     การแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 วิธีการฝึกอบรม ปฏิบัติ                                       
      ๒. วิธีปฏิบัติในการรับและการจา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซ      
 วัตถุประสงค์ ฝึกปฏิบัติวิธีการรบัและจ่ายก๊าซก๊าซปโิตรเลียมเหลวจากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้า 
                     ถังเก็บและจ่ายก๊าซ การตรวจสอบรอยรั่วระบบท่ออปุกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและ  
                     วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ประเด็นสําคัญ  วิธีการรับและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเก็บและ 
                     จ่ายก๊าซ การตรวจสอบรอยรั่วระบบท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ วิธีปฏิบัติเมื่อ 
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม ปฏิบัติ                                           
      ๓. วิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                           
วัตถุประสงค์      ๓.๑ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกดิอัคคีภัย 
  ๓.๒ เพื่อใหส้ามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๓.๑ ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๓.๒ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลงิ 
วิธีการฝึกอบรม ปฏิบัติ                 
 
ค. การสอบ 
          ๑. การสอบภาคทฤษฎี 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียนโดยกรมธุรกิจพลังงาน  
  ๒. การสอบภาคปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อใหส้ามารถรู้ว่าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม 
        การตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบทอ่และอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไข
        ปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
                    ๒.๒ เพื่อใหส้ามารถรู้ว่าผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการรบัและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
                           จากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซ การตรวจสอบรอยรั่ว  



        ระบบท่ออปุกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปญัหา และวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปโิตรเลยีมเหลวรั่ว
        ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย                  
  ๒.๓ เพื่อให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ  
                           อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ๒.๑ วิธีการขนย้ายถังก๊าซหงุต้ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
                           รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่างถูกต้องและ 
        ปลอดภัย 
                     ๒.๒ วิธีการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากรถขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเกบ็และ
        จ่ายก๊าซ การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และวิธี
        ปฏิบัติ เมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย                  
                     ๒.๓ วิธีป้องกันและระงบัและอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติโดยผู้ฝึกอบรม 
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        หนังสือรับรอง                          เลขที่........ /.......... 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
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ได้ผ่านการฝึกอบรม 
บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ให้ไว้ ณ วันที่ ........เดือน ................................พ.ศ. ............ 
                                 
                    .....................................................                             .................................................... 
                (                                             )                       (     ) 
              ผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแล                             อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
                    สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

หนังสือรับรองบคุลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บัตรประจําตัว 
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คําเตือน 

๑ ต้องติดบัตรตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
๒   หากกระทําผิดกฎหมายวัตถุอันตรายจะถูกเพิกถอนบัตรประจําตัว 
     บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓ การขอบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหม่ ต้องขอล่วงหน้าก่อนวันบัตรหมด 
อายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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ปี พ.ศ. ....... 

เลขที่บัตร 

ประทับตราผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หมายเลขประจําตัวประชาชน 

รูปถ่ายหน้าตรง 
  ไม่สวมหมวก 
ขนาดไม่เล็กกว่า 

๒.๕x๓.๐ ซม. 

                                                  เลขที่................./................... 
บัตรประจําตัว 

บคุลากรเฉพาะที่รับผดิชอบดูแลสถานที่ใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 
............................................................................................................. 

ชื่อ.............................................................................. 
ออกให้โดย................................................................ 
ลายมือชื่อ................................................................... 
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ข้อมูลของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผู้ฝึกอบรม........................................................... 
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หมายเหต ุ ให้จัดทําลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) โดยใช้ Microsoft Office Excel 


