
 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง การข้ึนทะเบียนวิศวกรออกแบบ และ 
การออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 
๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง การข้ึนทะเบียนวิศวกร
ออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

 ขอ ๓   ในประกาศน้ี 
“การออกแบบ” หมายความวา การดําเนินการออกแบบ คํานวณเพื่อความม่ันคงแข็งแรง 

ตามหลักวิศวกรรมศาสตร ของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ 
“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา การดําเนินการทดสอบ การตรวจสอบและ

การตรวจวัดสภาพและคุณภาพมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอันไดแก ถังเก็บและจาย
กาซ ถังขนสงกาซ สถานีควบคุมตลอดจนตรวจสอบ ระบบทอ เครื่องสูบอัดกาซ อุปกรณตางๆ 
และสภาพความเรียบรอยของการติดต้ังระบบทอกาซและอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวกับการถายเทกาซ
และการปองกันภัยจากการเก็บกาซ 

“ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ” หมายถึง วิศวกรผูควบคุมในการทดสอบและ
ตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ใหทําหนาที่กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ อีกทั้งตรวจวิเคราะหผลที่ไดรับเพ่ือ
รายงานใหวิศวกรทดสอบและตรวจสอบรับรองผลตอไป 

“ผูทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา วิศวกรผูปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบ
ภายใตการกํากับดูแลของผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ 



  

“ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม” หมายความวา ผู ท่ีมีความรูความ
ชํานาญในการทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณและความแข็งแรงของสภาพรอยเชื่อมเหล็กของ
ภาชนะบรรจุกาซ สถานีควบคุมและระบบติดตั้งทอกาซโดยกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม (Non 
Destructive Test) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ 
 คําอื่นใดที่มิไดกําหนดความหมายไวในประกาศน้ีใหนําคํานิยามในขอ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติท่ีกรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๒ 

วิศวกรออกแบบ 
 

ขอ ๔ วิศวกรออกแบบ ตองมีคณุสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปน้ี 
(๑)  เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาหน่ึงแสนบาท ชําระเต็มจํานวน 
(๒)  มสีํานักงานท่ีแนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม  
(๓)  วิศวกรออกแบบ ตองมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา

วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร จํานวน
ไมนอยกวาสาขาละ ๑ คน 

(๔)  ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรออกแบบ ในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา 

หมวด ๓ 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 
 

ขอ ๕  เพื่อใหการปฏิบัติของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมี
ความเหมาะสมตามขอบเขต  ขนาดและลักษณะงาน  ตลอดจนสอดคลองกับขีดความสามารถ  
ประสบการณในความพรอมดานบริหารจัดการ  บุคลากร  และเครื่องมือเคร่ืองใชในการทดสอบ
และตรวจสอบ  จึงกําหนดใหวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  แบงเปน ๒ ประเภท  ดังน้ี 
 (๑)  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๑ มีขอบเขตความสามารถ ดําเนินการทดสอบ
และตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  เครื่องสูบอัดกาซ  สถานีควบคุม และระบบทอกาซพรอมอุปกรณ
ของสถานที่ใชกาซ 
 (๒)  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒ มีขอบเขตความสามารถดําเนินการได
เฉพาะทดสอบและตรวจสอบสถานีควบคุม และระบบทอกาซพรอมอุปกรณของสถานท่ีใชกาซ 

ขอ ๖  เคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ ไดแก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณทดสอบ
พรอมหนังสือคูมือการทํางานและบํารุงรักษา (Instruction Book) ที่เหมาะสมและจําเปนในการ
ทดสอบและตรวจสอบ ใหเกิดความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําแนกเปน ๓ ประเภท คือ 



  

 (๑)   ชุดเคร่ืองมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก โดยตองจัดใหมีเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ตรวจสอบ ในแตละชุดอยางนอยตองประกอบดวย 
  ก)  เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยรังสี (Radiographic Inspection) 
  ข)  เคร่ืองตรวจสอบแนวเชื่อมดวยคลื่นอุลตราโซนิค (Ultrasonic Inspection) 

 ค ) เค ร่ือ งตรวจสอบแน วเชื่ อ มด ว ยอ นุ ภ าคแม เหล็ ก  (Magnetic Particle 
Inspection) 

 ง)  เคร่ืองตรวจสอบแนวเชื่อมดวยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Inspection) 
 (๒)   ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติและระบบทอกาซโดยตองจัดใหมี
เคร่ืองมือ เครื่องใช และอุปกรณตรวจสอบ ในแตละชุดอยางนอยตองประกอบดวย 

 ก)  เครื่องตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Tester) 
  ข)  เคร่ืองตรวจวัดความแข็ง (Hardness Tester) 
 (๓)   ชุดเคร่ืองมือทดสอบสภาวะภายใตความกดดันของภาชนะบรรจุกาซ ระบบทอกาซ
และกลอุปกรณนิรภัยตางๆ ท่ีติดตั้ง โดยตองจัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณทดสอบ ในแต
ละชุดอยางนอยตองประกอบดวย 

 ก)  เครื่องสบูอัดน้ําแรงดันสูง (High Pressure Water Pump) 
 ข)  มาตรวัดความดันมาตรฐาน (Standard Pressure Gauge) 
 ค)  กลอุปกรณปรับความดัน (Pressure Regulator) 
 ง)  เคร่ืองทดสอบกลอุปกรณนิรภัย (Safety Relief Valve Tester) 

ชุดเคร่ืองมือดังกลาวนี้  จะตองมีเอกสารแสดงการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิมีสภาพการใชงานไดดี
รวมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสม และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน  
นอกจากนั้นจะตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลอยางนอย ๖ เดือน ตอคร้ัง 

ขอ ๗  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี ๑ ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวายี่สิบลานบาท ชําระเต็มจํานวน 
(๒)  มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัยในชวงที่ทําการทดสอบและตรวจสอบเพื่อ

คุมครองตอชีวิตและรายกายของบุคคลอื่นในวงเงินไมนอยกวา หาแสนบาทตอหน่ึงคน และหาลาน
บาทตอเหตุอุบัติเหตุหน่ึงครั้ง รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงเงินไม
นอยกวา สิบลานบาท 

(๓)  มีสํานักงานท่ีแนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการ
เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 

(๔)  มีบุคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการดานทดสอบและ
ตรวจสอบ ที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติงานใหแก วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียว 
โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย 

ก )  ผู ค วบคุ มการท ดส อบแล ะตรวจสอบ  ที่ มี คุณ วุ ฒิ ส ามัญ วิศวกรสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกลไมนอยกวา ๕ ป หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายวาดวย



  

วิศวกรที่มีความรูความชํานาญประสบการณผานงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับ
ความดัน รวมทั้งระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 

ข)  ผูทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรจํานวนไมนอยกวา ๑ คน 

ค)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ท่ีผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมตํ่ากวาระดับ ๓ อยางนอย ๓ สาขาวิชา ไดแก การทดสอบดวยรังสี การทดสอบดวย
คลื่นเสียงความถ่ีสูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกวา 
๑ คน หรือสาขาละ  ๑ คน 

ง)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมตํ่ากวาระดับ ๒ ในทุกสาขาวิชา ไดแก  การทดสอบดวยรังสี การทดสอบดวยคลื่น
เสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกวา ๑ 
คน หรือสาขาละ ๑ คน 

(๕)  มเีคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ อยางนอยตองประกอบดวย 
ก)  ชดุเคร่ืองมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไมนอยกวา ๑ ชุด 
ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซไมนอยกวา ๑ ชุด 
ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซระบบทอกาซ

และกลอุปกรณนิรภัยตางๆ ไมนอยกวา ๑ ชุด 
(๖)   ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ใน

ระยะเวลา ๕ ปท่ีผานมา 
ขอ ๘  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒ ตองมีคณุสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาสิบลานบาท ชําระเตม็จํานวน 
(2)  มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัยในชวงท่ีทําการทดสอบและตรวจสอบเพื่อ

คุมครองตอชีวิตและรายกายของบุคคลอ่ืนในวงเงินไมนอยกวา หาแสนบาทตอหนึ่งคน และหน่ึง
ลานบาทตอเหตุอุบัติเหตุหน่ึงครั้ง รวมท้ังคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอ่ืนในวงเงิน
ไมนอยกวาสามลานบาท 

(๓)  มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการ
เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
 (๔)  มีบุคคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการดานทดสอบและ
ตรวจสอบ ที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติงานใหแก วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียว 
โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย 

ก )  ผู ค วบคุ มการท ดส อบแล ะตรวจสอบ  ที่ มี คุณ วุ ฒิ ส ามัญ วิศวกรสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่มีความรู
ความชํานาญประสบการณผานงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน รวมท้ัง
ระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 



  

ข)  ผูทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิ ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรจํานวนไมนอยกวา ๑ คน 

ค)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ท่ีผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมตํ่ากวาระดับ ๒ อยางนอย ๒ สาขาวิชา ไดแก การทดสอบดวยรังสี การทดสอบดวย
คลื่นเสียงความถ่ีสูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกวา 
๑ คน หรือสาขาละ  ๑ คน  

(๕)  มเีคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ อยางนอยตองประกอบดวย 
ก)  ชดุเคร่ืองมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไมนอยกวา ๑ ชุด 
ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซไมนอยกวา ๑ ชุด 
ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซระบบทอกาซ

และกลอุปกรณนิรภัยตางๆ ไมนอยกวา ๑ ชุด 
(๖)   ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ในระยะเวลา ๕ 

ปที่ผานมา 

หมวด ๔ 

การข้ึนทะเบียนและออกใบรับรอง 
 

ขอ ๙ วิศวกรออกแบบสถานท่ีใชกาซธรรมชาติ ตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจ
พลังงาน จึงจะเร่ิมดําเนินการได 

ขอ ๑๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองมีตัวอยางเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ  
สงมอบใหกรมธุรกิจพลังงานเก็บไวเปนหลักฐาน หากมีการยกเลิกแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
เครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบตองไดรับความเห็นชอบเปน
หนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ขอ ๑๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองไดรับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเปนหนังสือกอน จึงจะเร่ิมดําเนินการได 

หมวด ๕ 

การดําเนินการออกแบบและการทดสอบและตรวจสอบ 
 

ขอ ๑๒  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหไดรับการยกเวนไมตองยื่นคําขอและไดรับ
ใบรับรองเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ แตจะตองปฏิบัติตามท่ีกําหนดในประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานฉบับน้ี 

ขอ ๑๓ นิติบุคคลประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบตองย่ืนคําขอตาม แบบ 
สธช./ข.๑/๑ ทายประกาศนี้ตอกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานไดตรวจสอบและ



  

พิจารณาวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๒ นี้แลวก็จะพิจารณาข้ึนทะเบียนใหตามแบบ สธช./
ท.๑/๑ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๔ นิติบุคคลประสงคจะเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตองย่ืนคําขอตามแบบ 
สธช./ข.๒/๑ ทายประกาศนี้ตอกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานไดตรวจสอบและ
พิจารณาวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๓ น้ีแลวก็จะพิจารณาออกใบรับรองใหตามแบบ 
สธช./ร.๒/๑ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๕  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูทําหนาที่เปนผูทดสอบและตรวจสอบ ผูควบคุมการ
ทดสอบและตรวจสอบ หรือผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ตองแจงตอกรมธุร
กิจพลังงานกอนดําเนินการตรวจสอบ 

ขอ ๑๖  ใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตามขอ ๑๔ ใหมีอายุ ๓ ป และ
หากประสงคจะขอตออายุใบรับรองตอไปใหย่ืนคําขอตออายุใบรับรองตามแบบ สธช./ข.๒/๑ 
ภายในสามสิบวันกอนวันท่ีใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

หมวด ๖ 

การควบคุม 
 

ขอ ๑๗ วิศวกรออกแบบ ตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารพรอมแบบกอสรางและ
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงเกี่ยวกับสถานท่ีใชกาซธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพให
สามารถตรวจสอบคนหาหลักฐานเรื่องเดิมไดโดยงายและรวดเร็ว 

ขอ ๑๘ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับ
หลักฐานการทดสอบและตรวจสอบ และสําเนาใบรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพใหสามารถตรวจสอบคนหาหลักฐานเรื่องเดิมไดโดยงายและรวดเร็ว 

ขอ ๑๙ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองจัดใหมีผูควบคุมท่ีมีความรูความสามารถ   อีก
ทั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมเคร่ืองกล และตองจัดใหมีเคร่ืองมือท่ีมีสภาพ
การใชงานไดดี มีการบํารุงรักษาอยูเสมอและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอง
เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในหมวด ๓ 

ขอ ๒๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองดําเนินการทดสอบและตรวจสอบเองโดยไมจัด
จางผูอื่นรับเหมาชวงดําเนินการแทน เวนแตไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และตอง
ไมเปนผูมีสวนไดเสียโดยเปน ผูออกแบบ ผูผลิต ผูจัดจาง ผูติดต้ัง ผูซื้อ ผูใช หรือผูบํารุงรักษาของ
ภาชนะบรรจุและระบบทอกาซ ตลอดจนอุปกรณหรือสถานประกอบการที่ รับจางดําเนินการ
ทดสอบและตรวจสอบ 



  

ขอ ๒๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบ
และตรวจสอบ  การรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ ตลอดจนการรบัรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ และใหรายงานผลใหกับกรมธุรกิจพลังงานทราบ ภายใน ๗ วันทําการนับจากการ
ทดสอบเสร็จสิ้น สําหรับการตออายุใบอนุญาต การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใชกาซ
ธรรมชาต ิและครบวาระการใชงาน  

ขอ ๒๒ ในระหวางการดําเนินกิจการของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  หากมีการ
ตรวจสอบและพบวาวิศวกรทดสอบและตรวจสอบไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ หรือ
ขอ ๒๑ ใหกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจที่จะตักเตือน หรือสั่งพักใชใบรับรอง แลวแตกรณี การถูกสั่ง
พักใชใบรับรอง ๓ คร้ัง ใหถือวาเปนการถูกเพิกถอนใบรับรอง 

หากกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบแลวพบวา  ไมปฏิบัติตามขอ ๒๐ ใหกรมธุรกิจพลังงานมี
อํานาจเพิกถอนใบรับรอง 

ขอ ๒๓ หากพบในภายหลังวารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเปนเท็จ เน่ืองจาก
ไมไดมีการทดสอบและตรวจสอบจริง หรือมีการบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อชวยเหลือใหผลการ
ทดสอบและตรวจสอบนั้นผานเกณฑมาตรฐาน กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจที่จะเพิกถอนใบรับรอง
ได และหามผูกระทํานั้นเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบอีกตอไป รวมท้ังจะแจงหนวยงานที่
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร กรมธุรกิจพลังงานจะแจงเวียนใหหนวยงานตางๆ      ที่เก่ียวของทราบดวย ซึ่งเปนผูที่
รับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบนั้น 

 

 

                        ประกาศ ณ วันที่  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                                               เมตตา บันเทิงสขุ 
                                                        อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 20 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 



  

      
       สธช./ข.๑/๑ 

คาํขอข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ 

สถานท่ีใชกาซธรรมชาติ 
 

   เขียนที่     
วันที่ เดือน      พ.ศ.  

 

ชื่อ-สกุล ผูย่ืนคําขอ                                                         
อายุ               ป    

มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ ชื่อ                              

สถานที่ต้ังสํานักงาน              เลขท่ี  หมูที่   ตรอก/ซอย    ถนน  

ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต      จังหวัด  รหัสไปรษณีย
  

โทรศพัท      โทรสาร        ไปรษณียอิเลคทรอนิคส   

  ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง    
การข้ึนทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
                                                                                   
                                         (    ) 
                                                 ผูย่ืนคําขอ 
 
 
 
    
หมายเหตุ  ขอความหรือรายการใดที่ไมตองการใชใหขีดออก และขอความหรอืรายการใดไมมี  

      ใหเขียนวา  “ไมมี ” หรือ ขีด “ (-) ” 
 

 

 



  

คาํขอข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบตามแบบ สธช./ข.๑/๑ 
 
เอกสารหลักฐานเปนวิศวกรออกแบบ 
 

๑. เอกสารแสดงการกอต้ังนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
๒. ภาพถายบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลและผูไดรับ

มอบอํานาจจากนิติบุคคล พรอมหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล 
๓. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิในการใชสํานักงาน 
๔. เอกสารแสดงผลงานดานวิศวกรรมที่ผานมาหรือที่กําลังดําเนินงาน(ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                                                                                                                                           
เลขที ่    /                                                                                                
สธช./ท๑/๑  
 

  ใบรับรองขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ 
    สถานท่ีใชกาซธรรมชาติ 

 
 ใบรับรองน้ีใหไวเพื่อแสดงวา                     
  
 
สถานที่ต้ังสํานักงาน                เลขที่  หมูที่
   
ตรอก/ซอย   ถนน     ตําบล/แขวง  
  
อําเภอ/เขต   จังหวัด     รหัสไปรษณีย  
  

 เปนวิศวกรออกแบบสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง 
การข้ึนทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                      ใหไว  ณ  วันที่         เดือน     
 พ.ศ.                         

 
 
                
        (    ) 

                     อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน        



  

 
สธช./ข.๒/๑ 

คําขอใบรับรองหรือขอตออายุใบรับรอง 
เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 

ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอปุกรณกาซธรรมชาติ 

           เขียนท่ี     
วันที่ เดือน      พ.ศ.   

 

ชื่อ-สกุล ผูย่ืนคําขอ                                                     อายุ             ป   
มีความประสงคขอใบรับรองเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ชื่อ                              

สถานที่ต้ังสํานักงาน              เลขท่ี  หมูที่   ตรอก/ซอย    ถนน  

ตําบล/แขวง                  อําเภอ/เขต          จังหวัด              รหัสไปรษณีย  

โทรศพัท      โทรสาร        ไปรษณียอิเลคทรอนิคส   

  ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง    
การข้ึนทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
                                                                                  
                                         (    ) 
                                                 ผูย่ืนคําขอ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขอความหรือรายการใดท่ีไมตองการใชใหขีดออก และขอความหรือรายการใดไมมี ให   

   เขียนวา “ไมมี ” หรือ ขีด “ (-)  
 

 



  

เอกสารหลักฐานแนบทายแบบ สธช./ข.๒/๑ 
 

๑. ภาพถายบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผูไดรับมอบ
อํานาจจากนิติบุคคล พรอมหนังสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล 

๒. ภาพถายหลักฐานการจดทะเบียนและรายชื่อผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และกรรมการหรือ
หุนสวน 

๓. ภาพถายหลักฐานการจดทะเบียน การมีเงินทุน และรายชื่อผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และ
กรรมการหรือหุนสวน 

๔. หลักฐานการถูกสั่งพักใชใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ ถัง
ขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณ(กรณีเคยถูกสั่งพักใชใบรับรอง) 

๕. หลักฐานการถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ 
ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณ(กรณีเคยถูกเพิกถอนใบรับรอง) 

๖. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิในการใชสํานักงาน 
๗. ภาพถายตราสําคัญสําหรับใชประทับเอกสารประกอบยื่นคําขอฯ 
๘. ภาพถายเคร่ืองหมายทดสอบและตรวจสอบประกอบย่ืนคําขอฯ  จํานวน ๓ ชุด 
๙. ภาพถายหลักฐานการทําประกันภัยภัยประเภทอุบัติภัยในชวงที่ทําการทดสอบและตรวจสอบ 

เพื่อคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอื่น รวมท้ังคุมครองความเสียหายในทรัพยของ
บุคคลอื่น   

10.หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการใชเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พรอมใบรับรอง
การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาที่กําหนด  

๑๒.บัญชีรายชื่อพรอมทั้งหลักฐานและคุณวุฒิของพนักงานที่ทํางานที่ทดสอบและตรวจสอบ 
ประเภทรับเงินเดือนประจําและประเภทจางเปนคร้ังคราว   ดังน้ี 

 (๑)  ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ     
  (๒)  ผูทดสอบและตรวจสอบ    

 (๓)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม   
๑๓.บัญชีรายชื่อพรอมท้ังหลักฐานและคุณวุฒิผูควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบ ซ่ึงปฏิบัติงาน

วิชาการดาน  การทดสอบและตรวจสอบที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติ งานเพียงแหงเดียว 
ดังน้ี 

 (๑)  ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ     
 (๒)  ผูทดสอบและตรวจสอบ    
 (๓)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม   

                                                                 
 
 



  

 
 
 
 
 
เลขที ่  /                                                                         สธช. /ร.๒/๑ 
 

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 
สถานท่ีใชกาซธรรมชาติ 

 
                 ใบรับรองน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา                     
  
 
สถานที่ต้ังสํานักงาน                 เลขที่  หมูที่ 
 
ตรอก/ซอย   ถนน     ตําบล/แขวง  
  
อําเภอ/เขต   จังหวัด     รหัสไปรษณีย  
  

 เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่อง    การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

                             ใหไว  ณ  วันที่         เดือน              พ.ศ. 
   

                                                            ใชไดจนถึง วันท่ี       เดอืน         พ.ศ. 
  

 
 
                
        (    ) 

                     อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน         


