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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และ
การออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ยอํ านาจตามความในขอ ๔ แหง ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อ ง หลั กเกณฑ แ ละ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิ จพลัง งาน เรื่อง การขึ้น ทะเบี ยนวิ ศ วกร
ออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“การออกแบบ” หมายความวา การดําเนินการออกแบบ คํานวณเพื่อความมั่น คงแข็งแรง
ตามหลักวิศวกรรมศาสตร ของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา การดําเนินการทดสอบ การตรวจสอบและ
การตรวจวัดสภาพและคุณภาพมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอันไดแก ถังเก็บและจายกาซ
ถังขนสงกาซ สถานีควบคุมตลอดจนตรวจสอบ ระบบทอ เครื่องสูบอัดกาซ อุปกรณตาง ๆ และ
สภาพความเรียบรอยของการติดตั้งระบบทอกาซและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการถายเทกาซและการ
ปองกันภัยจากการเก็บกาซ
“ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ” หมายถึง วิศ วกรผูควบคุมในการทดสอบและ
ตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ใหทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ทดสอบและตรวจสอบให เ ป น ไปตามหลัก วิ ช าการ อี ก ทั้ งตรวจวิ เ คราะห ผ ลที่ ไ ด รั บ เพื่อ รายงาน
ใหวิศวกรทดสอบและตรวจสอบรับรองผลตอไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

“ผูทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา วิศวกรผูปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบภายใต
การกํากับดูแลของผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ
“ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม” หมายความวา ผูที่มีความรูความชํานาญ
ในการทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณแ ละความแข็งแรงของสภาพรอยเชื่อมเหล็กของภาชนะ
บรรจุกาซ สถานีควบคุมและระบบติดตั้งทอกาซโดยกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม (Non Destructive Test)
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ
คําอื่น ใดที่มิ ไดกํ าหนดความหมายไวใ นประกาศนี้ใ ห นําคํา นิยามในข อ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ ละมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใ ชกาซธรรมชาติที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
วิศวกรออกแบบ
ขอ ๔ วิศวกรออกแบบ ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปนี้
(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท ชําระเต็มจํานวน
(๒) มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม
(๓) วิศวกรออกแบบ ตองมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร จํานวน
ไมนอยกวาสาขาละ ๑ คน
(๔) ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรออกแบบ ในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา
หมวด ๓
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ขอ ๕ เพื่อใหการปฏิบัติของวิศ วกรทดสอบและตรวจสอบเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีค วามเหมาะสมตามขอบเขต ขนาดและลัก ษณะงาน ตลอดจนสอดคล อ งกั บ ขี ด ความสามารถ
ประสบการณในความพรอมดานบริหารจัดการ บุคลากร และเครื่องมือเครื่องใชในการทดสอบและ
ตรวจสอบ จึงกําหนดใหวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
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(๑) วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๑ มีขอบเขตความสามารถดําเนินการทดสอบ
และตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ สถานีควบคุม และระบบทอกาซพรอมอุปกรณ
ของสถานที่ใชกาซ
(๒) วิศ วกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒ มีขอบเขตความสามารถดําเนิน การได
เฉพาะทดสอบและตรวจสอบสถานีควบคุม และระบบทอกาซพรอมอุปกรณของสถานที่ใชกาซ
ขอ ๖ เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ไดแก เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณทดสอบ
พรอมหนังสือคูมือการทํางานและบํารุงรักษา (Instruction Book) ที่เหมาะสมและจําเปนในการทดสอบ
และตรวจสอบ ใหเกิดความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําแนกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก โดยตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
ตรวจสอบ ในแตละชุดอยางนอยตองประกอบดวย
ก) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยรังสี (Radiographic Inspection)
ข) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยคลื่นอุลตราโซนิค (Ultrasonic Inspection)
ค) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยอนุภาคแมเหล็ก (Magnetic Particle Inspection)
ง) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Inspection)
(๒) ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติและระบบทอกาซโดยตองจัดใหมี
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตรวจสอบ ในแตละชุดอยางนอยตองประกอบดวย
ก) เครื่องตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Tester)
ข) เครื่องตรวจวัดความแข็ง (Hardness Tester)
(๓) ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความกดดันของภาชนะบรรจุกาซ ระบบทอกาซและ
กลอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ที่ติดตั้ง โดยตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทดสอบ ในแตละชุด
อยางนอยตองประกอบดวย
ก) เครื่องสูบอัดน้ําแรงดันสูง (High Pressure Water Pump)
ข) มาตรวัดความดันมาตรฐาน (Standard Pressure Gauge)
ค) กลอุปกรณปรับความดัน (Pressure Regulator)
ง) เครื่องทดสอบกลอุปกรณนิรภัย (Safety Relief Valve Tester)
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ชุดเครื่องมือดังกลาวนี้ จะตองมีเอกสารแสดงการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์มีสภาพการใชงานไดดี
รวมทั้ ง มี ก ารตรวจสอบความเหมาะสม และต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
นอกจากนั้นจะตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลอยางนอย ๖ เดือน ตอครั้ง
ขอ ๗ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปนี้
(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวายี่สิบลานบาท ชําระเต็มจํานวน
(๒) มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัยในชวงที่ทําการทดสอบและตรวจสอบเพื่อคุมครอง
ตอชีวิตและรายกายของบุคคลอื่นในวงเงินไมนอยกวา หาแสนบาทตอหนึ่งคน และหาลานบาทตอเหตุ
อุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงเงินไมนอยกวา สิบลานบาท
(๓) มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการ
เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ
(๔) มีบุ คคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่ งปฏิ บัติ งานวิช าการด า นทดสอบและ
ตรวจสอบ ที่เปน ลูกจางประจําและปฏิบัติงานใหแ ก วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียว
โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย
ก) ผู ค ว บคุ ม ก ารท ดส อบ แ ละ ตร วจ สอบ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ส ามั ญวิ ศ วก รส าข า
วิศวกรรมเครื่องกลไมนอยกวา ๕ ป หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรที่มีความรูความชํานาญประสบการณผานงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน
รวมทั้งระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
ข) ผูทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศ วกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรจํานวนไมนอยกวา ๑ คน
ค) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมต่ํากวาระดับ ๓ อยางนอย ๓ สาขาวิชา ไดแก การทดสอบดวยรังสี การทดสอบดวย
คลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกว า
๑ คน หรือสาขาละ ๑ คน
ง) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมตํา่ กวาระดับ ๒ ในทุกสาขาวิชา ไดแก การทดสอบดวยรังสี การทดสอบดวยคลื่นเสียง
ความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกวา ๑ คน หรือ
สาขาละ ๑ คน
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(๕) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ อยางนอยตองประกอบดวย
ก) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไมนอยกวา ๑ ชุด
ข) ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซไมนอยกวา ๑ ชุด
ค) ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซระบบทอกาซและ
กลอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ไมนอยกวา ๑ ชุด
(๖) ต อ งไม เ คยเป น ผู ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบรั บ รองให เ ป น วิ ศ วกรทดสอบและตรวจสอบ
ในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา
ขอ ๘ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒ ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังตอไปนี้
(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาสิบลานบาท ชําระเต็มจํานวน
(๒) มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัยในชวงที่ทําการทดสอบและตรวจสอบเพื่อคุมครอง
ตอชีวิตและรายกายของบุคคลอื่น ในวงเงินไมนอยกวา หาแสนบาทตอหนึ่งคน และหนึ่งลานบาท
ตอเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงเงินไมนอยกวา
สามลานบาท
(๓) มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการ
เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ
(๔) มีบุ คคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่ งปฏิ บัติ งานวิช าการด า นทดสอบและ
ตรวจสอบ ที่เปน ลูกจางประจําและปฏิบัติงานใหแ ก วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียว
โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย
ก) ผู ค ว บคุ ม ก ารท ดส อบ แ ละ ตร วจ สอบ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ส ามั ญวิ ศ วก รส าข า
วิศ วกรรมเครื่องกลหรือวุฒิวิศ วกรสาขาวิศ วกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายวาดวยวิศ วกรที่มีความรู
ความชํานาญประสบการณผานงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน รวมทั้งระบบทอ
และอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
ข) ผูทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิ ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรจํานวนไมนอยกวา ๑ คน
ค) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่เชื่อถือไดไมต่ํากวาระดับ ๒ อยางนอย ๒ สาขาวิช า ไดแ ก การทดสอบดวยรังสี การทดสอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จํานวนไมนอยกวา
๑ คน หรือสาขาละ ๑ คน
(๕) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ อยางนอยตองประกอบดวย
ก) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไมนอยกวา ๑ ชุด
ข) ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซไมนอยกวา ๑ ชุด
ค) ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซระบบทอกาซและ
กลอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ไมนอยกวา ๑ ชุด
(๖) ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ในระยะเวลา ๕ ป
ที่ผานมา
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนและออกใบรับรอง
ขอ ๙ วิศวกรออกแบบสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจ
พลังงาน จึงจะเริ่มดําเนินการได
ขอ ๑๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองมีตัวอยางเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ
สงมอบใหกรมธุรกิจพลังงานเก็บไวเปนหลักฐาน หากมีการยกเลิกแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
เครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ
จากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๑๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองไดรับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเปนหนังสือกอน จึงจะเริ่มดําเนินการได
หมวด ๕
การดําเนินการออกแบบและการทดสอบและตรวจสอบ
ขอ ๑๒ ส ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให ไ ด รั บ การยกเว น ไม ต อ งยื่ น คํ า ขอและได รั บ
ใบรับรองเปน วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ แตจะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศกรมธุรกิ จ
พลังงานฉบับนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๓ นิติบุคคลประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบตองยื่นคําขอตามแบบ สธช./ข.๑/๑
ทายประกาศนี้ตอกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานไดตรวจสอบและพิจารณาวาเปนไปตามที่
กําหนดไวในหมวด ๒ นี้แลวก็จะพิจารณาขึ้นทะเบียนใหตามแบบ สธช./ท.๑/๑ ทายประกาศนี้
ขอ ๑๔ นิติบุ คคลประสงคจ ะเปน วิศ วกรทดสอบและตรวจสอบตอ งยื่ น คํ าขอตามแบบ
สธช./ข.๒/๑ ทายประกาศนี้ตอกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานไดตรวจสอบและพิจารณาวา
เปน ไปตามที่กําหนดไวใ นหมวด ๓ นี้แ ลวก็จะพิ จารณาออกใบรับรองให ตามแบบ สธช./ร.๒/๑
ทายประกาศนี้
ขอ ๑๕ กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ท ดสอบและตรวจสอบ ผู ค วบคุ ม
การทดสอบและตรวจสอบ หรือผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ตอ งแจงตอกรม
ธุรกิจพลังงานกอนดําเนินการตรวจสอบ
ขอ ๑๖ ใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตามขอ ๑๔ ใหมีอายุ ๓ ป และ
หากประสงคจะขอตออายุใบรับรองตอไปใหยื่นคําขอตออายุใบรับรองตามแบบ สธช./ข.๒/๑ ภายใน
สามสิบวันกอนวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ
หมวด ๖
การควบคุม
ขอ ๑๗ วิศ วกรออกแบบ ตองจั ดใหมีร ะบบการจัดเก็บ เอกสารพรอมแบบกอสรางและ
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงเกี่ยวกับสถานที่ใ ชกาซธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถ
ตรวจสอบคนหาหลักฐานเรื่องเดิมไดโดยงายและรวดเร็ว
ขอ ๑๘ วิ ศ วกรทดสอบและตรวจสอบ ต อ งจั ด ให มี ร ะบบการจั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ
หลั ก ฐานการทดสอบและตรวจสอบ และสํ า เนาใบรั บรองผลการทดสอบและตรวจสอบอย า งมี
ประสิทธิภาพใหสามารถตรวจสอบคนหาหลักฐานเรื่องเดิมไดโดยงายและรวดเร็ว
ขอ ๑๙ วิศ วกรทดสอบและตรวจสอบ ต องจั ด ใหมี ผู ค วบคุ ม ที่ มีค วามรูค วามสามารถ
อีกทั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล และตองจัดใหมีเครื่องมือที่มีสภาพ
การใชงานไดดี มีการบํารุงรักษาอยูเสมอและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอง
เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในหมวด ๓

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองดําเนิน การทดสอบและตรวจสอบเองโดยไม
จัดจางผูอื่นรับเหมาชวงดําเนินการแทน เวนแตไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และตอง
ไมเปนผูมีสวนไดเสียโดยเปน ผูออกแบบ ผูผ ลิต ผูจัดจาง ผูติดตั้ง ผูซื้อ ผูใช หรือผูบํารุงรักษา
ของภาชนะบรรจุแ ละระบบท อกาซ ตลอดจนอุ ปกรณหรือ สถานประกอบการที่รับจางดํ าเนิน การ
ทดสอบและตรวจสอบ
ขอ ๒๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตองกํากับดูแลและควบคุม การปฏิบัติงานทดสอบ
และตรวจสอบ การรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ ตลอดจนการรับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ และใหรายงานผลใหกับกรมธุรกิจพลังงานทราบ ภายใน ๗ วันทําการนับจากการทดสอบ
เสร็จสิ้น สําหรับการตออายุใบอนุญาต การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใชกาซธรรมชาติ และ
ครบวาระการใชงาน
ขอ ๒๒ ในระหว า งการดํ า เนิ น กิ จ การของวิ ศ วกรทดสอบและตรวจสอบ หากมี ก าร
ตรวจสอบและพบวาวิศวกรทดสอบและตรวจสอบไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ หรือ
ขอ ๒๑ ใหกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจที่จะตักเตือน หรือสั่งพักใชใบรับรอง แลวแตกรณี การถูกสั่ง
พักใชใบรับรอง ๓ ครั้ง ใหถือวาเปนการถูกเพิกถอนใบรับรอง
หากกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบแลวพบวา ไมปฏิบัติตามขอ ๒๐ ใหกรมธุรกิจพลังงาน
มีอํานาจเพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๒๓ หากพบในภายหลังวารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเปน เท็จ เนื่องจาก
ไมไดมีการทดสอบและตรวจสอบจริง หรือมีการบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อชวยเหลือใหผลการทดสอบ
และตรวจสอบนั้นผานเกณฑมาตรฐาน กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจที่จะเพิกถอนใบรับรองได และหาม
ผูกระทํานั้นเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบอีกตอไป รวมทั้งจะแจงหนวยงานที่ควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
จะแจงเวียนใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบดวย ซึ่งเปนผูที่รับรองรายงานผลการทดสอบและ
ตรวจสอบนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เมตตา บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สธช./ข.๑/๑

คําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ
เขียนที่
วันที่ เดือน
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ

พ.ศ.
อายุ

ป

มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ ชื่อ
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส

ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ประกาศ ณ วันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

)

(
ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ ขอความหรือรายการใดที่ไมตองการใชใหขีดออก และขอความหรือรายการใดไมมี ใหเขียนวา
“ไมมี ” หรือ ขีด “ (-) ”

๒

คําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบตามแบบ สธช./ข.๑/๑
เอกสารหลักฐานเปนวิศวกรออกแบบ
๑. เอกสารแสดงการกอตั้งนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล
๒. ภาพถายบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผูไดรบั มอบอํานาจ
จากนิตบิ ุคคล พรอมหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล
๓. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสํานักงาน
๔. เอกสารแสดงผลงานดานวิศวกรรมที่ผานมาหรือที่กําลังดําเนินงาน(ถามี)

๓

เลขที่

/

สธช./ท๑/๑

ใบรับรองขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรออกแบบ
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ใบรับรองนีใ้ หไวเพื่อแสดงวา
เลขที่

สถานที่ตั้งสํานักงาน
ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

หมูที่

เปน วิศ วกรออกแบบสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ประกาศ ณ วันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

)

(
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๔

สธช./ข.๒/๑
คําขอใบรับรองหรือขอตออายุใบรับรอง
เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกา ซธรรมชาติ
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.
อายุ

ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ

ป

มีความประสงคขอใบรับรองเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ชื่อ
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส

ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ประกาศ ณ วันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

)

(
ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ ขอความหรือรายการใดที่ไมตองการใชใหขีดออก และขอความหรือรายการใดไมมี ใหเขียนวา
“ไมมี ” หรือ ขีด “ (-)

๕
เอกสารหลักฐานแนบทายแบบ สธช./ข.๒/๑
๑. ภาพถายบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผูไดรบั มอบอํานาจจาก
นิติบุคคล พรอมหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล
๒. ภาพถายหลักฐานการจดทะเบียนและรายชื่อผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และกรรมการหรือหุน สวน
๓. ภาพถายหลักฐานการจดทะเบียน การมีเงินทุน และรายชือ่ ผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และกรรมการ
หรือหุนสวน
๔. หลักฐานการถูกสัง่ พักใชใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ
ระบบทอกาซ และอุปกรณ(กรณีเคยถูกสั่งพักใชใบรับรอง)
๕. หลักฐานการถูกสัง่ เพิกถอนใบรับรองใหเปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสง
กาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณ(กรณีเคยถูกเพิกถอนใบรับรอง)
๖. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสํานักงาน
๗. ภาพถายตราสําคัญสําหรับใชประทับเอกสารประกอบยื่นคําขอฯ
๘. ภาพถายเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบประกอบยื่นคําขอฯ จํานวน ๓ ชุด
๙. ภาพถายหลักฐานการทําประกันภัยภัยประเภทอุบัติภัยในชวงที่ทําการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อคุมครอง
ตอชีวิตและรางกายของบุคคลอื่น รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่น
๑๐.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พรอมใบรับรองการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. บัญชีรายชื่อพรอมทัง้ หลักฐานและคุณวุฒิของพนักงานที่ทํางานที่ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทรับ
เงินเดือนประจําและประเภทจางเปนครั้งคราว ดังนี้
(๑) ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ
(๒) ผูทดสอบและตรวจสอบ
(๓) ผูช ํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม
๑๓.บัญชีรายชื่อพรอมทั้งหลักฐานและคุณวุฒิผูควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการ
ดานการทดสอบและตรวจสอบทีเ่ ปนลูกจางประจําและปฏิบัติ งานเพียงแหงเดียว ดังนี้
(๑) ผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ
(๒) ผูทดสอบและตรวจสอบ
(๓) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม

๖

เลขที่

/

สธช. /ร.๒/๑

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
เลขที่

สถานที่ตั้งสํานักงาน
ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

หมูที่

เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ประกาศ ณ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหไว ณ วันที่
ใชไดจนถึง วันที่

เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.

(

)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

