
 

 

 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เร่ือง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

ถังเก็บและจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซ 

และอุปกรณEกAาซธรรมชาติ 

 

 อาศัยอำนาจตามความในขJอ 3 ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑEและมาตรฐานความ

ปลอดภัยของสถานีบริการกAาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหนJาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรม

ธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวJดังต>อไปน้ี 

ขJอ 1 ประกาศนี้เรียกว>า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบ

และตรวจสอบถังเก็บและจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซและอุปกรณEกAาซธรรมชาติ” 

ขJอ 2 ประกาศน้ีใหJใชJบังคับต้ังแต>บัดน้ีเป̂นตJนไป 

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 

ขJอ 3 ในประกาศน้ี 

“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายถึง การดำเนินการทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจวัดสภาพ

และคุณภาพมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุกAาซธรรมชาติอันไดJแก> ถังเก็บและจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซตลอดจน

ตรวจสอบตูJจ>ายกAาซ ระบบท>อ เครื่องสูบอัดกAาซ อุปกรณEต>างๆ และสภาพความเรียบรJอยของการติดตั้งระบบ

ท>อกAาซและอุปกรณEต>างๆ ท่ีเก่ียวกับการถ>ายเทกAาซและการปaองกันภัยจากการเก็บกAาซ 

“วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ” หมายถึง นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามกฎหมายว>าดJวยการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และไดJรับใบอนุญาตเป^นผูJประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามขJอบังคับสภา

วิศวกร ว>าดJวยการออกใบอนุญาตเป̂นผูJประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 

“ผูJควบคุมการทดสอบ” หมายถึง วิศวกรควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบซึ่งไดJรับมอบหมายจาก

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ใหJทำหนJาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบใหJเป^นไปตามหลัก

วิชาการ อีกท้ังตรวจวิเคราะหEผลท่ีไดJรับเพ่ือรายงานใหJวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตรวจรับรองผลต>อไป 

“วิศวกรทดสอบ” หมายความว>า วิศวกรผูJปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบภายใตJการกำกับดูแลของ

ผูJควบคุมการทดสอบ 



“ผูJชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม>ทำลายสภาพเดิม” หมายความว>า ผูJมีความรูJ ความชำนาญในการ

ทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณEและความแข็งแรงของสภาพรอยเช่ือมเหล็กของภาชนะบรรจุกAาซและ

ระบบติดตั้งท>อกAาซโดยกรรมวิธีไม>ทำลายสภาพเดิม (Non Destructive Test) ซึ่งอยู>ภายใตJการกำกับดูแลของ

ผูJควบคุมการทดสอบ 

ขJอ 4 เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ไดJแก> เครื่องมือ เครื่องใชJ และอุปกรณEทดสอบพรJอมดJวย

หนังสือคู >มือการทำงานและบำรุงรักษา (Instruction Book) ที ่เหมาะสมและจำเป^นในการทดสอบและ

ตรวจสอบ ใหJเกิดความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจำแนกเป̂น 3 ประเภท คือ 

(1) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก โดยตJองจัดใหJมีเครื่องมือเครื่องใชJและอุปกรณEตรวจสอบ 

ในแต>ละชุดอย>างนJอยตJองประกอบดJวย 

     ก) เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยรังสี (Radiographic Inspection) 

     ข) เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยคล่ืนอุลตราโซนิค (Ultrasonic Inspection) 

     ค) เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยอนุภาคแม>เหล็ก (Magnetic Particle Inspection)      

ง) เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Inspection) 

(2) ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกAาซธรรมชาติและระบบท>อกAาซโดยตJองจัดใหJมีเครื่องมือ 

เคร่ืองใชJ และอุปกรณEตรวจสอบ ในแต>ละชุดอย>างนJอยตJองประกอบดJวย 

     ก) เคร่ืองตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Tester) 

     ข) เคร่ืองตรวจวัดความแข็ง (Hardness Tester) 

(3) ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตJความดันของภาชนะบรรจุกAาซ ระบบท>อกAาซและกลอุปกรณE

นิรภัยต>างๆ ท่ีติดตั ้ง โดยตJองจัดใหJมีเครื ่องมือเครื ่องใชJและอุปกรณEทดสอบ ในแต>ละชุดอย>างนJอยตJอง

ประกอบดJวย 

     ก) เคร่ืองสูบอัดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water Pump) 

     ข) มาตรวัดความดันมาตรฐาน (Standard Pressure Gauge) 

     ค) กลอุปกรณEปรับความดัน (Pressure Regulator) 

     ง) เคร่ืองทดสอบกลอุปกรณEนิรภัย (Safety Relief Valve Taster) 

     จ) เคร่ืองมือตรวจสอบการขยายตัวของถังกAาซ (Volumetric Expansion Hydrostatic Tester) 

     ชุดเครื่องมือดังกล>าวนี้ จะตJองมีเอกสารแสดงการไดJมาซึ่งกรรมสิทธิ์มีสภาพการใชJงานไดJดีรวมท้ัง

มีการตรวจสอบความเหมาะสม และตJองไดJรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานนอกจากนั้นจะตJองมีการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากลอย>างนJอย 6 เดือน ต>อคร้ัง 

 

 

 

 

 



หมวด 2 

คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

 

ขJอ 5 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังต>อไปน้ี 

(1) เป̂นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม>ต่ำกว>าย่ีสิบลJานบาท ชำระเต็มจำนวน 

(2) มีการทำประกันภัยประเภทอุบัติภัยในช>วงที่ทำการทดสอบและตรวจสอบเพื่อคุJมครองต>อชีวิตและ

ร>างกายของบุคคลอื่นในวงเงินไม>นJอยกว>า หJาแสนบาทต>อหนึ่งคน และหJาลJานบาทต>อเหตุอุบัติเหตุหนึ่งคร้ัง 

รวมท้ังคุJมครองความเสียหายในทรัพยEสินของบุคคลอ่ืน ในวงเงินไม>นJอยกว>า สิบลJานบาท 

(3) มีสำนักงานที่แน>นอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชJในการเก็บเครื่องมือ

และอุปกรณEในการทดสอบและตรวจสอบ 

(4) มีผูJควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการดJานทดสอบและตรวจสอบ ที่เป̂น

ลูกจJางประจำและปฏิบัติงานใหJแก> วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแห>งเดียว โดยบุคลากรดังกล>าวตJอง

ประกอบดJวย 

     ก) ผูJควบคุมการทดสอบ ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม>นJอยกว>า 5 ป� หรือ

วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว>าดJวยวิศวกรที่มีความรูJความชำนาญประสบการณEผ>านงาน

ดJานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน รวมทั้งระบบท>อและอุปกรณEมาแลJวไม>นJอยกว>า 2 ป� 

จำนวนไม>นJอยกว>า 1 คน 

     ข) ว ิศวกรทดสอบ ท ี ่ม ีค ุณว ุฒ ิ  ภาค ีว ิศวกรหร ือสาม ัญว ิศวกรหร ือว ุฒ ิว ิศวกร สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล ตามกฎหมายว>าดJวยวิศวกรจำนวนไม>นJอยกว>า 1 คน 

     ค) ผูJชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม>ทำลายสภาพเดิม ท่ีผ>านการฝ�กอบรมจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดJไม>

ต่ำกว>าระดับ 3 อย>างนJอย 3 สาขาวิชา ไดJแก> การทดสอบดJวยรังสี การทดสอบดJวยคลื่นเสียงความถี่สูง การ

ทดสอบดJวยผงแม>เหล็ก การทดสอบดJวยสารแทรกซึม จำนวนไม>นJอยกว>า 1 คน หรือสาขาละ 1 คน 

     ง) ผูJชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม>ทำลายสภาพเดิม ที่ผ>านการฝ�กอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือไดJไม>

ต่ำกว>าระดับ 2 ในทุกสาขาวิชา ไดJแก> การทดสอบดJวยรังสี การทดสอบดJวยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบ

ดJวยผงแม>เหล็ก การทดสอบดJวยสารแทรกซึม จำนวนไม>นJอยกว>า 1 คน หรือสาขาละ 1 คน 

(5) มีเคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ อย>างนJอยตJองประกอบดJวย 

     ก) ชุดเคร่ืองมือตรวจสอบแนวเช่ือเหล็ก ไม>นJอยกว>า 1 ชุด 

     ข) ชุดเคร่ืองมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกAาซและระบบท>อกAาซไม>นJอยกว>า 1 ชุด 

     ค) ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตJความดันของภาชนะบรรจุกAาซระบบท>อกAาซและกลอุปกรณE

นิรภัยต>างๆ ไม>นJอยกว>า 1 ชุด 

(6) ตJองไม>เคยเป̂นผูJถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหJเป̂นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ในระยะเวลา 5 ป� ท่ี

ผ>านมา 



ขJอ 6 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองมีตัวอย>างเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบส>งมอบใหJกรม

ธุรกิจพลังงานเก็บไวJเป^นหลักฐาน หากมีการยกเลิกแกJไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเครื่องหมายทดสอบและ

ตรวจสอบ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบตJองไดJรับความเห็นชอบเป̂นหนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ขJอ 7 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองไดJรับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผูJซึ่งอธิบดี

กรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป̂นหนังสือก>อน จึงจะเร่ิมดำเนินการไดJ 

 

หมวด 3 

การออกใบรับรอง 

 

ขJอ 8 ส>วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหJไดJรับการยกเวJนไม>ตJองยื่นคำขอและไดJรับใบรับรองเป^นวิศวกร

ทดสอบและตรวจสอบ และจะตJองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ฉบับน้ี 

ในกรณีที่วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ไดJรับใบรับรองใหJเป^นผูJทดสอบและตรวจสอบจากกรมธุรกิจ

พลังงานตามกฎหมายว>าดJวยการบรรจุกAาซป�โตรเลียมเหลว โดยมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม>ต่ำกว>าประกาศฉบับ

น้ี ใหJไดJรับการยกเวJนไม>ตJองย่ืนคำขอและไดJรับใบรับรองเป̂นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ แต>ตJองปฏิบัติตามท่ี

กำหนดในประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับน้ี 

ขJอ 9 นิติบุคคลประสงคEจะเป^นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองยื่นคำขอตามแบบ ธช./ข.1 ทJาย

ประกาศนี้ต>อกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานไดJตรวจสอบและพิจารณาว>ามีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

ครบถJวนตามท่ีกำหนดไวJในหมวด 2 น้ีแลJวก็จะพิจารณาออกใบรับรองใหJตามแบบ ธช./ร.1 ทJายประกาศน้ี 

ขJอ 10 ผูJควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานวิชาการดJานการทดสอบและตรวจสอบท่ี

ประสงคEจะเป^นผูJควบคุมในหนJาที่ผูJควบคุมการทดสอบ หรือวิศวกรทดสอบ หรือผูJชำนาญการทดสอบกรรมวิธี

ไม>ทำลายสภาพเดิม จะตJองมีคุณวุฒิตามท่ีกำหนดไวJในหมวด 2 

ขJอ 11 ใบรับรองใหJเป̂นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตามขJอ 9 ใหJมีอายุ 3 ป� และหากประสงคEจะขอ

ต>ออายุใบรับรองต>อไปใหJยื่นคำขอต>ออายุใบรับรองตามแบบ ธช./ข.1 ภายในสามสิบวันก>อนวันที่ใบรับรองเดิม

ส้ินอายุ 

 

หมวด 4 

การควบคุม 

 

ขJอ 12 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองจัดใหJมีระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการ

ทดสอบและตรวจสอบ และสำเนาใบรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบอย>างมีประสิทธิภาพใหJสามารถ

ตรวจสอบคJนหาหลักฐานเร่ืองเดิมไดJโดยง>ายและรวดเร็ว 



ขJอ 13 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองจัดใหJมีผูJควบคุมที่มีความรูJ ความสามารถ อีกทั้งปฏิบัติงาน

ใหJเป^นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล และตJองจัดใหJมีเครื่องมือที่มีสภาพการใชJงานไดJดี มีการ

บำรุงรักษาอยู>เสมอและสามารถใชJงานไดJอย>างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตJองเป^นไปตามคุณสมบัติคุณวุฒิและ

เง่ือนไขท่ีกำหนดในหมวด 2 

ขJอ 14 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเองโดยไม>จัดจJางผูJอ่ืน

รับจJางเหมาช>วงดำเนินการแทน ยกเวJนไดJรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และตJองไม>เป^นผูJมีส>วนไดJ

เสียโดยเป̂น ผูJออกแบบ ผูJผลิต ผูJจัดจJาง ผูJติดต้ัง ผูJซ้ือ ผูJใชJ หรือผูJบำรุงรักษาของภาชนะบรรจุและระบบท>อกAาซ 

ตลอดจนอุปกรณEหรือสถานประกอบการท่ีรับจJางดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ 

ขJอ 15 วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตJองกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบ 

การรายงานผลการทดสอบ ตลอดจนการรับรองผลการทดสอบใหJเป^นไปอย>างถูกตJอง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ สามารถส>งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ ใหJกับกรมธุรกิจพลังงาน ภายใน 3 วันทำการ

สำหรับการต>ออายุใบอนุญาต และ 7 วันทำการสำหรับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการกAาซ

ธรรมชาติ ถังเก็บและจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซที่ผลิตขึ้นใหม>และครบวาระการใชJงาน นับตั้งแต>วันที่ทดสอบและ

ตรวจสอบเสร็จส้ิน 

ขJอ 16 ในระหว>างการดำเนินกิจการของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบหากมีการตรวจสอบและพบว>า

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบไม>ปฏิบัติใหJเป^นตามขJอ 12 ขJอ 13 และขJอ 15 กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่จะ

ตักเตือน หรือสั่งพักใชJใบรับรอง แลJวแต>กรณี ถJากรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบไม>ปฏิบัติตามขJอ 14 จะเพิกถอน 

และถJาถูกส่ังพักใชJใบรับรอง 3 คร้ัง จะถูกเพิกถอนใบรับรอง 

ขJอ 17 หากพบในภายหลังว>ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเป^นเท็จเนื่องจากไม>ไดJมีการ

ทดสอบและตรวจสอบจริง หรือมีการบิดเบือนขJอเท็จจริง เพื่อช>วยเหลือใหJผลการทดสอบและตรวจสอบน้ัน

ผ>านเกณฑEมาตรฐาน กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบรับรองไดJ และหJามผูJกระทำนั้นเป^นวิศวกร

ทดสอบและตรวจสอบอีกต>อไป รวมทั้งจะแจJงหน>วยงานที่ควบคุมตามกฎหมายว>าดJวยวิศวกรเพื่อเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร กรมธุรกิจพลังงานจะแจJงเวียนใหJหน>วยงานต>างๆ ท่ี

เก่ียวขJอง ทราบดJวย ซ่ึงเป̂นผูJท่ีรับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบน้ัน 

 

                              ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2547 

                            วิโรจนE คลังบุญครอง 

                             อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล>ม 121 ตอนพิเศษ 24 ง ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2557 

 

 



 

 

ธช./ข.1 

 

 

 

คำขอใบรับรอง ขอต9ออายุใบรับรอง 

เป<นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

ถังเก็บและจ9ายกDาซ ถังขนส9งกDาซ ระบบท9อกDาซ และอุปกรณGกDาซธรรมชาติ 

เขียนท่ี......................... 

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

วันท่ี.............เดือน................พ.ศ. .............. 

 ขJาพเจJา...........................................................................อายุ....ป� ตั้งบJานเรือนอยู>ที่เลขท่ี

.........หมู>ที่..........ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................................ตำบล/แขวง

........................อำเภอ/เขต.......................จังหวัด.....................รหัสไปรษณียE................ โทรศัพทE.....................

โทรสาร........................ไปรษณียEอิเล็กทรอนิกสE.............................................. สถานที่ทำงาน.........................

ตั้งอยู>ที่เลขที่.......................หมู>ที่...........ถนน............................... ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต

.......................จังหวัด...................รหัสไปรษณียE............. โทรศัพทE......................โทรสาร......................ไปรษณียE

อิเล็กทรอนิกสE............................................... ตำแหน>ง...........................ขอยื่นคำขอ (ใบรับรอง/ต>ออายุ

ใบรับรอง)............................................... ในนามนิติบุคคลชื่อ....................................ประเภท....................ตาม

กฎหมาย................................. จดทะเบียนเมื่อวันที่..........เดือน..............พ.ศ. ...........เลขทะเบียน..................

สำน ักงานใหญ>ต ั ้ งอย ู > เลขท ี ่ . . . . . . . . . . . . . . . .หม ู >ท ี ่ . . . . . . . . . . .ตรอก/ซอย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถนน

..................................................... ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต........................จังหวัด.................

รหัสไปรษณียE....................  

โทรศัพทE......................โทรสาร.............................ไปรษณียEอิเล็กทรอนิกสE....................................... เพื่อขอรับ

(ใบรับรอง/ต>ออายุใบรับรอง)....................เป^นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซ 

และอุปกรณEกAาซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547 และไดJแนบเอกสารหลักฐานต>างๆ ตามแนบ

ทJายคำขอมาพรJอมน้ี 

 

                                                             ลงช่ือ................................................... 

                                                             (..........................................................) 

 

                                                                               ผูJย่ืนคำขอ 

 

กรมธุรกิจพลังงาน 

เลขรับ............................................... 

วันที่.................................................. 

เวลา.................................................. 



คำรับรองเป<นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามแบบ ธช./ข.1 

เอกสารหลักฐานเป̂นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

 1.  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบJานของผูJมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผูJไดJรับมอบอำนาจ

จากนิติบุคคล พรJอมหนังสือแสดงว>าเป̂นผูJไดJรับมอบอำนาจจากนิติบุคคล 

 2.  เป̂นนิติบุคคลก>อต้ังโดยกฎหมาย..................................................................................... 

      ทะเบียนเลขท่ี.............................................................................................................. 

      (พร Jอมหล ักฐานการจดทะเบ ียน และรายช ื ่ อผ ู J ร ับผ ิดชอบในตำแหน > งหน J าท ี ่ และ 

               กรรมการหรือหุJนส>วน) 

3.  เป ^นน ิต ิบ ุคคลที ่ เป ^น (ห Jางห ุ Jนส >วน/บร ิษ ัท/ห Jางห ุ Jนส >วนจำกัด/บร ิษ ัท จำก ัด/บร ิษัท   

     จำกัด (มหาชน)............................................................................................................. 

     มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็ม....................บาท (.............................................................)  

     (พร Jอมหล ักฐานการจดทะเบ ียน การม ี เง ินท ุน และรายช ื ่อผ ู J ร ับผ ิดชอบในตำแหน>ง 

     หนJาท่ีและกรรมการหรือหุJนส>วน) 

4.  ทำประกันภัยประเภทอุบัต ิภ ัยในช>วงที ่ทำการทดสอบและตรวจสอบ เพื ่อคุ Jมครองต>อ 

     ชีว ิตและร>างกายของบุคคลอื ่น รวมทั ้งคุ JมครองความเสียหายในทรัพยEสินของบุคคลอ่ืน   

     ดJวย 

     (1)  จำนวนเงินที ่คุ Jมครองต>อชีวิตและร>างกาย.................................................บาท/คน 

         ........................................บาท/อุบัติเหตุ 

     (2)  จำนวนเงินท่ีคุJมครองต>อทรัพยEสิน        .................................................บาท 

     (พรJอมหลักฐานการทำประกันภัย) 

5.  สำนักงานต้ังอยู>ท่ีเลขท่ี..........หมู>ท่ี.........ตรอก/ซอย..................ถนน............................. 

     ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต...............จังหวัด................รหัสไปรษณียE.............. 

      โทรศัพทE.................โทรสาร...........................ไปรษณียEอิเล็กทรอนิกสE............................ 

      (พรJอมหลักฐานการครอบครองสำนักงาน) 

 6.  เคยถูกสั ่งพักใชJใบรับรองใหJเป^นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ>ายกAาซ ถัง 

               ขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซ และอุปกรณEมาก>อน รวม.............คร้ัง 

 7.  เคยถูกสั ่งเพิกถอนใบรับรองใหJเป^นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก ็บและจ>ายกAาซ   

               ถังขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซ และอุปกรณEมาก>อน รวม............คร้ัง 

 8.  ไม>ไดJเป̂นผูJผลิตถังเก็บและจ>ายกAาซ หรือถังขนส>งกAาซ 

 9.  มีเคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ ดังน้ี 

      (1) �  มี  �  ไม>มี  เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยรังสี (Radiographic Inspection)  

      (2) �  มี  �  ไม>มี  เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมดJวยคล่ืนอุลตาโซนิค (Ultrasonic Inspection) 

      (3) �  มี  �  ไม>มี  เครื ่องตรวจสอบแนวเชื ่อมดJวยอนุภาคแม>เหล็ก (Magnetic  Particle 

Inspection) 



      (4) �  ม ี  �  ไม >ม ี  เคร ื ่องตรวจสอบแนวเช ื ่อมดJวยสารแทรกซึม (Liguid Penetrant 

Inspection) 

      (5) �  มี  �  ไม>มี  เคร่ืองตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Tester) 

      (6) �  มี  �  ไม>มี  เคร่ืองตรวจวัดความแข็ง (Hardness Tester) 

      (7) �  มี  �  ไม>มี  เคร่ืองสูบอัดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water Pump) 

      (8) �  มี  �  ไม>มี  มาตรวัดความดันมาตรฐาน (Standard Pressure Gauge) 

      (9) �  มี  �  ไม>มี  กลอุปกรณEปรับความดัน (Pressure Regulator) 

      (10) �  มี  �  ไม>มีเคร่ืองทดสอบกลอุปกรณEนิรภัย (Safety Relief Valve Tester) 

      (11) �  มี  �  ไม>มี  เครื่องมือตรวจสอบการขยายตัวของถังกAาซ (Volumetric  Expansion 

Hydrostatic Tester) 

 (10)  มีผูJควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบ ซ่ึงปฏิบัติงานวิชาการ ดJานการทดสอบและตรวจสอบท่ี

เป̂นลูกจJางประจำและปฏิบัติงานเพียงแห>งเดียว ดังน้ี 

      (1)  ผูJควบคุมการทดสอบ ซ่ึงมีรายช่ือและรายละเอียดท่ีแนบคำขอ 

      (2)  วิศวกรทดสอบ ซ่ึงมีรายช่ือและรายละเอียดท่ีแนบคำขอ 

      ( 3 )   ผ ู J ช ำนาญการทดสอบกรรมว ิ ธ ี ไม >ทำลายสภาพเด ิ มซ ึ ่ งม ี ร ายช ื ่ อและ 

                              รายละเอียดท่ีแนบคำขอ 

 (11)  มีตราสำคัญสำหรับใชJประทับเอกสารดังน้ี 

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

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

 (12)  มีเคร่ืองหมายทดสอบและตรวจสอบท่ีแนบมา จำนวน 3 ชุด 

 (13)  บัญชีรายช่ือพนักงานท่ีทำหนJาท่ีทดสอบและตรวจสอบ ประเภทรับเงินเดือนประจำและประเภท

จJางเป̂นคร้ังคราว 

 (14)  บัญชีรายชื่อผูJควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานวิชาการดJานการทดสอบและ

ตรวจสอบ 

 ขJาพเจJาขอรับรองว>า ขJอความดังกล>าวมาขJางตJนน้ี ถูกตJองและตรงกับความเป̂นจริงทุกประการ 

 

 

                           ลงช่ือ...................................................... 

                                   (......................................................) 

                                    ผูJย่ืนคำขอ   

 

หมายเหตุ  ขJอความหรือรายการใดที ่ไม >ต JองการใชJใหJข ีดออก และขJอความหรือรายการใดไม>ม ีใหJ  

               เขียนว>า “ไม>มี” หรือ “ขีด (-)” 

 



 

ธช./ร.1 

 

เลขท่ี................./.................. 

กรมธุรกิจพลังงาน 

 ใบรับรองนี้ใหJไวJเพื่อแสดงว>า.....................................................................................สำนักงาน

ตั้งอยู>  เลขที่................หมู>ที ่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................ตำบล/แขวง

........................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................................มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

ครบถJวนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ

และจ>ายกAาซ ถังขนส>งกAาซ ระบบท>อกAาซ และอุปกรณEกAาซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 

2547 จึงใหJเป̂นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

 

ใบรับรองนี้ใหJใชJไดJจนถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........................              

   

                   ใหJไวJ ณ วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ...................... 

 

 

 

 

                                                          (                                       ) 

                                                               อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 


