
 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
เร่ือง  คุณสมบัติของผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟา 

ภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
 

 

อาศัยความตามขอ  ๓๗  (๓)  ตามประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  คุณสมบัติของผูตรวจสอบ
และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ” 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
(๑) “ผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ”  

หมายถึง  ผูตรวจสอบระบบไฟฟาและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 
(๒) “ผูตรวจสอบระบบไฟฟา”  หมายถึง  บุคคลผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

ระบบไฟฟาของสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
(๓) “ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล”  หมายถึง  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตรวจสอบ

และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหบังคับใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติผูตรวจสอบระบบไฟฟาและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

 
 

ขอ ๔ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(๒) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟารวมกันต้ังแต  ๓  คร้ังข้ึนไป 
(๓) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาในระหวางเวลาไมเกิน  ๑  ป  

หลังจากถูกเพิกถอน 



 หนา   ๔๔ 
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(๔) มีอายุไมตํ่ากวา  ๒๕  ป 
(๕) มีความรูความชํานาญและประสบการณในการเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

ระบบไฟฟา 
(๖) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา  แขนงไฟฟากําลัง 
ขอ ๕ ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการในรูปนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการตรวจสอบระบบไฟฟา 
(๒) กรณีที่เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด  ตองมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา

หาแสนบาท 
(๓) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ 
(๔) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลรวมกันต้ังแต  ๓  คร้ังข้ึนไป 
(๖) ไมเปนผูที่ ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลในระหวางเวลา 

ไมเกิน  ๑  ป  หลังจากถูกเพิกถอน 
(๗) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 
(๘) การดําเนินการตรวจสอบตองใชบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ประเภทสามัญวิศวกร  หรือวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  แขนงไฟฟากําลัง 

หมวด  ๓ 
การออกใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

 
 

ขอ ๖ ผูที่จะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลจะตอง
ย่ืนคําขอใบรับรองตามแบบ  ธช./ฟ.๑  ทายประกาศนี้ตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

ขอ ๗ เมื่อผูที่ประสงคจะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 
นิติบุคคล  ย่ืนคําขอและไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถวนแลว  กรมธุรกิจพลังงานจะ
ออกใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาตามแบบ  ธช./ฟ.๒  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๘ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล   
ที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุไมเกิน  ๕  ป  หากผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 
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นิติบุคคลประสงคจะเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบไฟฟานิติบุคคลตอเนื่อง  จะตอง 
ย่ืนเร่ืองราวคําขอตออายุใบรับรองแทนแบบ  ธช./ฟ.๑  ทายประกาศนี้  กอนใบรับรองจะสิ้นอายุไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ขอ ๙ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล   
จะถูกพักใชเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลกระทําความผิดดังนี้ 

(๑) ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
(๒) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
(๓) มีพฤติการณที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่ 
การพักใชจะถูกพักใชคราวละไมเกิน  ๑  ป 
ขอ ๑๐ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

จะถูกเพิกถอนเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลคุณสมบัติหรือกระทํา
ความผิด  ดังนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรองตามแบบ  ธช./ฟ.๑   
(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายที่มีโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งเดือนข้ึนไปหรือ

ปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป 
(๓) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพอยางรายแรง 
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลผูถูกส่ังเพิกถอนจะขอ

ใบรับรองใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป 

หมวด  ๔ 
หนาที่ของผูตรวจสอบระบบไฟฟาและผูตรวจสอบไฟฟานิติบุคคล 

 
 

ขอ ๑๑ ในการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบไฟฟานิติบุคคลจะตอง
จัดเตรียมแบบแปลนแผนผังระบบไฟฟา  แผนการตรวจโดยใชแบบการตรวจสอบระบบไฟฟา 
ในสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด   

ขอ ๑๒ ในการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบระบบไฟฟาหรือผูตรวจสอบไฟฟานิติบุคคลจะตอง
จัดเตรียมเคร่ืองมือวัดพื้นฐานในการตรวจวัดระบบไฟฟาขณะที่มีการจายไฟแลวอยางนอยดังนี้ 

  ๑. เคร่ืองวัดปริมาณไอกาซแบบพกพา 
  ๒. เคร่ืองตรวจวัดความรอนแบบพกพา 
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  ๓. เคร่ืองตรวจวัดมัลติมิเตอรแบบทั่วไป 
  ๔. เคร่ืองตรวจวัดกระแสไฟฟาร่ัวไหลแบบฮอรทไลน 
  ๕. เคร่ืองตรวจวัดความตานทานสายดินแบบฮอรทไลน 

โดยเคร่ืองมือดังกลาว  ตองมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดและอุปกรณตาง  ๆ  โดยใหมี
การสอบเทียบทุก  ๆ  ๒  ป 

ขอ ๑๓ ในการตรวจสอบ  จะตองดําเนินการตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  การกําหนด
บริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นตํ่าของระบบไฟฟาภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  
มกราคม  ๒๕๔๗ 

ขอ ๑๔ หากพบในภายหลังวารายงานผลการตรวจสอบเปนเท็จ  เนื่องจากไมไดมีการ
ตรวจสอบจริง  หรือบิดเบือนขอเท็จจริง  เพื่อชวยเหลือใหการตรวจสอบนั้นผานเกณฑมาตรฐาน   
กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่จะเพิกถอนใบรับรองได  และหามผูกระทํานั้นเปนผูตรวจสอบอีก
ตอไป  รวมทั้งจะแจงหนวยงานที่ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เมตตา  บันเทิงสุข 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



ธช. / ฟ.๑ 

 
เขียนที่      

 
วันที่           เดือน   พ.ศ.       

 
คําขอใบรับรอง/ขอตออาย ุ

เปนบุคคลธรรมดาผูตรวจสอบระบบไฟฟา 
 

ชื่อ – สกุล             
เลขที่บัตรประชาชน        อายุ              ป 
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่         
ที่ทํางานตั้งอยูเลขที่     ตรอก / ซอย        ถนน      
หมูที่    ตําบล / แขวง      อําเภอ / เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย      โทรศัพท     
โทรสาร      ไปรษณียอิเลคทรอนิคส       
ที่อยู ตั้งอยูเลขที่      ตรอก/ซอย   ถนน     
หมูที่     ตําบล / แขวง     อําเภอ / เขต      
จังหวัด     รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    
โทรสาร         ไปรษณียอิเลคทรอนคิส      
 มีความประสงค  

 ขอใบรับรอง 
 ขอตออายุใบอนุญาต 

 โดยขาพเจามีคุณสมบตัิครบถวน ตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง ผูที่มีคณุสมบัตติรวจสอบ
และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานบีริการกาซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่     
 และขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบตัิครบถวนตามคํารับรองคุณสมบัติและไดแนบเอกสารเพื่อเปน
หลักฐานไวทายคําขอฉบับนีเ้รียบรอยแลว 
  

           
       (    ) 

       ผูยื่นคําขอ 
 



 
ธช. / ฟ.๑ 

 
เขียนที่      

 
วันที่           เดือน   พ.ศ.       

 
คําขอใบรับรอง/ขอตออาย ุ

ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิตบิุคคล 
 

ชื่อนิติบุคคล             
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่   ตรอก / ซอย        ถนน     
หมูที่    ตําบล / แขวง      อําเภอ / เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย      โทรศัพท     
โทรสาร      ไปรษณียอิเลคทรอนิคส       
ขาพเจา             
ตําแหนง            
เปนนิติบุคคลกอตั้งโดยกฎหมาย           
บัตรประชาชน / หนงัสือรับรองการจดทะเบียน เลขที่        
 
 มีความประสงค  

 ขอใบรับรอง 
 ขอตออายุใบอนุญาต 

 โดยมีคุณสมบตัิครบถวน ตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง ผูที่มีคุณสมบัติตรวจสอบและออก
หนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานีบริการกาซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่      
และขอรับรองวาบริษัท / หางหุนสวน จํากัด มีคณุสมบัตคิรบถวนตามคํารับรองคณุสมบัติและไดแนบ
เอกสารเพื่อเปนหลักฐานไวทายคําขอฉบับนี้เรียบรอยแลว  
 

           
       (    ) 

       ผูยื่นคําขอ 
 



 
 

 
 

คํารับรองคุณสมบตัิตามแบบ ธช. /ฟ.๑ 
 

กรณีขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา (บุคคลธรรมดา) ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟารวมกันต้ังแต 3 คร้ังขึ้นไป 
3. ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาในระหวางเวลาไมเกิน 1 ป หลังจากถูกเพิกถอน 
4. มีอายุไมตํ่ากวา 25 ป  
5. มีความรูความชํานาญและประสบการณในการเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา 
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนง

ไฟฟากําลัง 
7. เอกสารที่ย่ืนประกอบการพิจารณา 

7.1 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่       
7.2 ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน 
7.3 ภาพถายของขาพเจาขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ภาพ 
7.4 ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและหรือวุฒิบัตรการฝกอบรม 
7.5 หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณ 
7.6 ภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่     
7.7 ใบรับรองแพทย 
7.8 อื่น ๆ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

กรณีขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล ขาพเจาขอรับรองวาบริษัท/หางหุนสวน จํากัด มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เปนนิติบุคคลกอต้ังโดยกฎหมาย     ทะเบียน เลขที่    
2.  มีทุนจดทะเบียน        บาท                   
3.  ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลรวมกันต้ังแต 3 คร้ังขึ้นไป 
5. ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลในระหวางเวลาไมเกิน 1 ป      

หลังจากถูกเพิกถอน 
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล 
7. เอกสารที่ย่ืนประกอบการพิจารณา 

7.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
7.2 แผนผังที่ต้ัง 
7.3 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 
7.4 ภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เลขที่    
7.5 หนังสือมอบอํานาจพรอมภาพถายบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ  
7.6 อื่น ๆ           
 
 

             
     (    ) 

      ผูยื่นคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ธช. / ฟ.๒ 

ท่ี พน. ๐๔๐๘/                           กรมธุรกิจพลังงาน 
         

วันท่ี     เดือน    พ.ศ.    
 

ใบรับรอง 
ใบรับรองน้ีใหไวเพื่อแสดงวา 

 
      

 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนิติบุคคล เลขที่        
หนังสือรับรองการจดทะเบียน เลขที่          
ชื่อสถานทีท่ํางาน / สํานักงานใหญ           
ตั้งอยูเลขที่      ตรอก / ซอย       ถนน      
หมูที่     ตําบล / แขวง        อําเภอ / เขต      
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          
 เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา / นิตบิุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง คุณสมบัติผูตรวจ
สอบระบบไฟฟาภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ  

ประกาศ ณ.วันที่     เดือน     พ.ศ.     
 
     ใหไว ณ วันที่          เดือน     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
            ใชไดจนถึง วันที่        เดือน     พ.ศ.      
                             
                                                                           
          (นายเมตตา  บนัเทิงสุข)  
                อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 



ท่ี พน. ๐๔๐๘/                           กรมธุรกิจพลังงาน 
         

วันท่ี     เดือน    พ.ศ.    
 

ใบรับรอง 
ใบรับรองน้ีใหไวเพื่อแสดงวา 

 
      

 
ใบประกอบวิชาชีพ เลขที่            
ที่อยูเลขที่      ตรอก / ซอย       ถนน      
หมูที่     ตําบล / แขวง        อําเภอ / เขต      
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          
 เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง คุณสมบตัิผูตรวจสอบระบบ
ไฟฟาภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ  
 

ประกาศ ณ.วันที่     เดือน     พ.ศ.     
 
     ใหไว ณ วันที่          เดือน     พ.ศ.    
            ใชไดจนถึง วันที่        เดือน     พ.ศ.      
 
 
                                                                           
          (นายเมตตา  บนัเทิงสุข)  
                อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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