เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝกอบรมและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ยอํ านาจตามความในขอ ๔ แหง ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อ ง หลั กเกณฑ แ ละ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อกําหนดหลักเกณฑใ นการออกใบรับรองวิทยากรฝกอบรมและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานจึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากร
ฝกอบรมและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
(๑) “อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ” หมายความวา อุตสาหกรรมสํารวจ ขุดเจาะและ
ผลิตปโตรเลียม โรงกลั่น ปโตรเลียม โรงแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง หรือการขนสงกาซธรรมชาติ
(๒) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
คําอื่น ใดที่มิ ไดกํ าหนดความหมายไวใ นประกาศนี้ใ ห นําคํา นิยามในข อ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลั ง งาน เรื่ อ ง หลั กเกณฑแ ละมาตรฐานความปลอดภั ยของสถานที่ใ ช ก าซธรรมชาติ
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๔ วิทยากรฝกอบรมที่เปนบุคคลตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป
(๒) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรมประเภทบุคคลรวมกัน ๓ ครั้ง
(๓) ไม เป น ผูที่ ถูก เพิก ถอนใบรั บรองวิ ทยากรฝก อบรมประเภทบุ คคลในระหวา ง ๑ ป
นับจากวันถูกเพิกถอนถึงวันยื่นคําขอ
(๔) มีค วามรู ความชํ านาญในด านกา ซธรรมชาติห รื อตามหลั กสู ต รที่ กรมธุ ร กิจ พลั งงาน
เห็นชอบ
(๕) มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ําระดับปริญญาตรี และมีประสบการณทํางานดานกาซธรรมชาติ
ไม น อยกวา ๓ ป หรื อ มีวุ ฒิ การศึก ษาขั้ น ต่ํา ภาคบั ง คับ หรือ เทีย บเท า และมี ประสบการณ ทํา งาน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ ไมนอยกวา ๘ ป
ขอ ๕ วิทยากรฝกอบรมที่เปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ดําเนินการในรูปนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการฝกอบรมหรือประกอบ
กิจการใหการศึกษา
(๒) กรณีที่เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาหาแสนบาท
(๓) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ
(๔) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรมประเภทนิติบุคคลรวมกัน ๓ ครั้ง
(๕) ไมเปน ผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรมประเภทนิติบุคคลในระหวาง ๑ ป
นับจากวันถูกเพิกถอนถึงวันยื่นคําขอ
(๖) มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานกาซธรรมชาติหรือตามหลักสูตรที่กรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบและบุคลากรดังกลาวจะตองไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๖ วิทยากรฝกอบรมที่เปนสถาบันตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ดําเนินการในรูปของ หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ไมเปนนิติบุคคล ที่มี
วัตถุประสงคในการฝกอบรมหรือใหการศึกษาหรือการบริการทางวิทยาการ วิจัยและพัฒนา
(๒) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ
(๓) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรมประเภทสถาบันรวมกัน ๓ ครั้ง
(๔) ไมเปน ผูที่ถูกเพิก ถอนใบรับรองวิท ยากรฝกอบรมประเภทสถาบัน ในระหวาง ๑ ป
นับจากวันถูกเพิกถอนถึงวันยื่นคําขอ
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(๕) มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานกาซธรรมชาติหรือตามหลักสูตรที่กรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบและบุคลากรดังกลาวจะตองไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิทยากรฝกอบรม
หมวด ๓
การออกใบรับรองวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๗ ผูที่จะขอเปนวิทยากรฝกอบรมจะตองยื่นคําขอใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐาน
ตามแบบ สธช./ว.๑/๑ ทา ยประกาศนี้ต อกรมธุ รกิ จพลัง งานหรื อหนว ยงานที่ กรมธุ ร กิจ พลั งงาน
มอบหมาย
ขอ ๘ เมื่ อ ผู ที่ป ระสงค จ ะขอเปน วิ ท ยากรฝก อบรมยื่ น คํา ขอและไดรั บ การตรวจสอบ
คุณสมบัติ และคุณ วุฒิครบถ วนแลว กรมธุ รกิจพลั งงานจะออกใบรับรองใหเปน วิ ทยากรฝกอบรม
ตามแบบ สธช./ว.๒/๑ ทายประกาศนี้
ขอ ๙ ใบรับรองใหเปนวิทยากรฝกอบรมที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุไมเกิน ๕ ป
หากวิทยากรฝกอบรมประสงคจะเปน วิทยากรฝกอบรมตอเนื่อง จะตองยื่น คําขอตออายุใ บรับรอง
ตามแบบ สธช./ว.๑/๑ ทายประกาศนี้กอนใบรับรองจะสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๑๐ ใบรับรองใหเปนวิทยากรฝกอบรมจะถูกพักใชคราวละไมเกิน ๑ ป เมื่อวิทยากร
ฝกอบรม กระทําการละเวนหนาที่
ขอ ๑๑ ใบรั บ รองให เ ป น วิ ท ยากรฝ ก อบรมจะถู ก เพิ ก ถอนเมื่ อ วิ ท ยากรฝ ก อบรม
ขาดคุณสมบัติและกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติและคุณวุฒิของวิทยากรฝกอบรมตามหมวด ๒
(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายใหมีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
วิทยากรฝกอบรมผูถูกเพิกถอนจะขอใบรับรองใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๑ ปนับแต
วันถูกเพิกถอน
หมวด ๔
หนาที่ของวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๑๒ วิทยากรฝกอบรมจะตองเตรียมแผนการสอนที่มีเนื้อหา สื่อการสอน เครื่องมือและ
อุปกรณที่เหมาะสมแกหลักสูตรเนื้อหาที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด และตองยื่น ขอรับความเห็นชอบ
ตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
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ขอ ๑๓ ในการฝกอบรม วิทยากรฝกอบรมจะตองทําการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขารับการฝกอบรม
ขอ ๑๔ วิทยากรฝกอบรมมีหนาที่ตองจัดเก็บขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการฝกอบรม และตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสม
ขอ ๑๕ วิทยากรฝกอบรมที่ไดรับใบรับรองตามประกาศนี้ ตองจัดหาสถานที่ สื่อการสอน
เครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะทําการฝกอบรมพรอมทั้งจัดทําขอสอบและวิธีการ
ในภาคปฏิบัติที่ใชในการประเมินซึ่งผานการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงานหรือหนวยงานที่กรมธุรกิจ
พลังงานมอบหมาย ตามหลักสูตรที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๖ วิ ท ยากรฝ ก อบรมต อ งแจ ง กํ า หนดการจั ด ฝ ก อบรมต อ กรมธุ ร กิ จ พลั ง งานหรื อ
หนวยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย กอนการฝกอบรม ๑๕ วันทําการ เพื่อที่กรมธุรกิจพลังงาน
จะไดสงพนักงานเจาหนาที่เขารวมในการจัดฝกอบรม ใหเปนไปตามหลักสูตรที่กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบ
ขอ ๑๗ ในการฝกอบรม เมื่อวิทยากรฝกอบรมเห็นวาผูเขารับการฝกอบรมไมเชื่อฟงหรือไม
พรอมที่จะฝกอบรมอยางปลอดภัยได วิทยากรฝกอบรมอาจสั่งใหผูนั้นออกจากการฝกอบรมและแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูสังเกตการณทราบ
ขอ ๑๘ การฝกอบรมสามารถกระทําแบบไมตอเนื่องก็ได แตตองจัดการฝกอบรมแตละวิชา
หางกันไมเกิน ๑๐ วัน
ขอ ๑๙ เมื่อทําการฝกอบรมเสร็จสิ้น วิทยากรฝกอบรมจะตองจัดทํารายงานผลการประเมิน
พรอมเอกสารหลักฐานการฝกอบรมสําหรับผูผานการอบรมเสนอตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีม อบหมาย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและออกบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานให
หมวด ๕
การแตงตั้งวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๒๐ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีเปนวิทยากรฝกอบรม
หมวด ๖
คุณสมบัติและคุณวุฒิของผูปฏิบัติงาน
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
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(๒) ไมเปนผูที่มีรางกายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
(๓) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานรวมกัน ๓ ครั้ง
(๔) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานในระหวาง ๑ ป หลังจากถูกเพิกถอน
(๕) มี ค วามรู ไ ม ต่ํ า กว า การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า หรื อ มี
ประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ ไมนอยกวา ๒ ป
หมวด ๗
การออกบัตรประจําตัวของผูปฏิบัติงาน
ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่ตอไปนี้ตองมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
(๑) เปนผูดําเนินงานเกี่ยวกับการนํากาซธรรมชาติมาใชกับอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร
ในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
(๒) เปน ผูควบคุม ดูแลรักษา ตรวจสอบระบบการทํางานของทอกาซ อุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องจักร ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ขอ ๒๓ ผู ที่ จ ะเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน จะต อ งยื่ น คํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว หรื อ ขอต อ อายุ เป น
ผูปฏิบัติงานพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ สธช./ผ.๑/๑ ทายประกาศนี้ ตอกรมธุรกิจพลังงาน
หรือหนวยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
ขอ ๒๔ เมื่อผูที่จะเปน ผูปฏิบัติงาน ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบและผานการสอบ กรมธุรกิจพลังงานจะออกบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานตามแบบ สธช./ผ.๒/๑
ทายประกาศนี้
ขอ ๒๕ บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุไมเกิน ๕ ป หาก
ผูปฏิบัติงานประสงคจะปฏิบัติงานตอเนื่องจะตองยื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวตามแบบ สธช./ผ.๑/๑
ทายประกาศนี้ ตอกรมธุรกิจพลังงานหรือหนวยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย กอนบัตรประจําตัว
จะหมดอายุไมนอยกวา ๓๐ วันทําการ หากบัตรประจําตัวหมดอายุหรือไมยื่นคําขอตออายุบัตรภายใน
กําหนดจะตองดําเนินการตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ ใหมโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ บัตรประจําตัวผู ปฏิบัติงาน จะถูกเพิกถอนเมื่อ ผูปฏิบัติงานขาดคุณสมบัติ และ
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอบัตรประจําตัวหรือขอตออายุ เปนผูปฏิบัติงานตามหมวด ๖

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายใหมีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กระทําการใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดานกาซธรรมชาติโดยประมาทที่กอใหเกิด
อุบัติภัยที่รายแรง
ผูปฏิบัติงานที่ถูกสั่งเพิกถอนจะขอบัตรประจําตัวใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๒ ป
นับแตวันถูกเพิกถอน
หมวด ๘
การฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน
ขอ ๒๗ หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน มีเนื้อหาและระยะเวลาเปนไปตามหลักสูตร
ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๒๘ ในการฝกอบรมผู ปฏิบัติ งาน ตองดําเนิน การโดยวิทยากรฝก อบรมที่ไดรั บการ
รับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๒๙ ในการฝกอบรม จะตองอยูภายใตการสังเกตการณของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่
อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๓๐ ในการสอบจะตอ งใชขอสอบที่ออกโดยวิทยากรฝกอบรมที่ผานการพิจารณาจาก
กรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๓๑ ในการสอบจะตองควบคุมการสอบโดยเจาหนาที่ของวิทยากรฝกอบรม
ขอ ๓๒ ผูที่ถือวาผานการฝกอบรมและการสอบตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) จะตองมีเวลาที่ใชในการศึกษาอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของทุกสาขาวิชาไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
(๒) ผานการประเมินผลในการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการสอบแตละสาขาวิชา
ไมนอยกวารอยละ ๖๐
ขอ ๓๓ ผูที่ไมผานการสอบ วิทยากรฝกอบรมจะตองประสานพนักงานเจาหนาที่ใหจัดทํา
การสอบซ อ มในวิช าที่ไม ผานอี กครั้ งภายใน ๑๐ วัน นั บตั้งแตวัน ประกาศผลสอบ ตามสถานที่
ที่กําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๙
อัตราการเก็บคาอบรมผูปฏิบัติงาน
ขอ ๓๔ วิท ยากรฝ กอบรม สามารถเก็ บ คา ใชจ ายในการจั ดอบรมผูป ฏิ บัติ ง านได โดย
คาใชจายนี้รวมถึงการจัดทําการสอบซอมในวิชาที่ไมผานดวย แตตองอยูในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสถานที่จัดอบรม ซึ่งสถานที่จัดอบรมตองมีความปลอดภัยที่เพียงพอ สามารถควบคุม
ปองกันและระงับเหตุได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เมตตา บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สธช./ว.๑/๑

คําขอใบรับรองหรือขอตออายุ
เปนวิทยากรฝกอบรมสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.......
อายุ
ป

ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ
มีความประสงคขอ

(ใบรับรอง / ตออายุใบรับรอง)

เปนวิทยากรฝกอบรมประเภท

(บุคคล/ นิตบิ ุคคล/ สถาบัน)

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
ในนามบุคคล/นิตบิ ุคคล/สถาบัน ชื่อ
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส

ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออก
ใบรับรองวิทยากรฝกอบรมและการฝกอบรมผูป ฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(

)
ผูยื่นคําขอ

เอกสารแนบทายแบบ สธช./ ว. ๑ / ๑
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปนวิทยากรฝกอบรม
กรณีขอเปนวิทยากรฝกอบรมทีเ่ ปนบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ภาพถายทะเบียนบาน
ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษา
หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณ
ใบรับรองแพทย
แผนการสอน สื่อการสอน รายการเครื่องมือและอุปกรณพรอมหลักสูตร

กรณีขอเปนวิทยากรฝกอบรมทีเ่ ปนนิตบิ ุคคล
๑. เอกสารแสดงการกอตั้งนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
๒. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใชสํานักงาน
๓. แผนที่ตั้งสํานักงาน
๔. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหกระทําการแทน
๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม
๖. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
๗. โครงสรางองคกรของนิติบคุ คล
๘. แผนการสอน สื่อการสอน รายการเครื่องมือและอุปกรณพรอมหลักสูตร
๙. เอกสารแสดงรายชื่อ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรซึ่งทําหนาที่จัดการฝกอบรม
๑๐. เอกสารแสดงรายชื่อ และคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเปนวิทยากรใหกับ
หนวยงานสําหรับวิทยากรอื่นซึ่งมิไดปฏิบัติงานเต็มเวลา

กรณีขอเปนวิทยากรฝกอบรมทีเ่ ปนสถาบัน
๑. เอกสารแสดงการกอตั้งสถาบัน หรือใบอนุญาตของสถาบัน
๒. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใชที่ตั้งของสถาบัน
๓. แผนที่ตั้งสถาบัน
๔. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหกระทําการแทน
๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม
๖. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
๗. โครงสรางองคกรของสถาบัน
๘. แผนการสอน สื่อการสอน รายการเครื่องมือและอุปกรณพรอมหลักสูตร
๙. เอกสารแสดงรายชื่อ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรซึ่งทําหนาที่จัดการฝกอบรม
๑๐. เอกสารแสดงรายชื่อ และคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเปนวิทยากรใหกับ
หนวยงานสําหรับวิทยากรอื่นซึ่งมิไดปฏิบัติงานเต็มเวลา

ที่

/

สธช./ว.๒/๑

ใบรับรองวิทยากรฝกอบรมสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ใบรับรองนีใ้ หไวเพื่อแสดงวา
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

หมูที่

เปนวิทยากรฝกอบรมสถานทีใ่ ชกาซธรรมชาติ ประเภท
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการออกใบรับรองวิทยากรฝกอบรมและการฝกอบรมผูป ฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหไว ณ วันที่
ใชไดจนถึง วันที่

เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.

(

)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สธช./ผ.๑/๑

คําขอบัตรประจําตัวหรือขอตออายุบัตรประจําตัว
เปนผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
เขียนที่
เดือน

วันที่
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ
มีความประสงคขอ
เหตุผลในการขอ

พ.ศ......
อายุ

เปนผูปฏิบัติงานสถานทีใ่ ชกาซธรรมชาติ

(ขอบัตรประจําตัว/ ขอตออายุบตั รประจําตัว)

(ขอบัตรประจําตัวครั้งแรก/ บัตรเดิมสูญหาย ชํารุด/ บัตรเดิมหมดอายุ/ บัตรเดิมถูกเพิกถอน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส

มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากร
ฝกอบรมและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาพถาย
๒.๕ x ๓ ซม.

ป

)

(
ผูยื่นคําขอ

เอกสารแนบทายแบบ สธช./ผ๑/๑
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอมีบัตรประจําตัวหรือ ขอตออายุบัตรประจําตัวเปน
ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ใบรับรองแพทย
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ภาพถายทะเบียนบาน
รูปถายขนาด ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. ที่ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษา
หนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง โดยตองมีประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
กาซธรรมชาติ ไมนอยกวา ๒ ป(กรณีมีความรูต่ํากวาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา)

แบบบัตรประจําตัวผูป ฏิบัติงานสถานที่ใชกา ซธรรมชาติ สธช. /ผ.๒/๑

๘.๕ ซม.
ดานหนา
เลขที่............................

รูปถาย
๒.๕ x ๓ ซม.
๕.๔ ซม.

สธช. /ผ.๒/๑

บัตรประจําตัวผูป ฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ชื่อ.........................................................................
สถานที่ทํางาน........................................................
.............................................................................

...............................
ลายมือชื่อ

วันทีออกบัตร........................................
วันที่หมดอายุ.......................................

.......................................
ผูออกบัตร - ตําแหนง

ดานหลัง

๕.๔ ซม.

บัตรประจําตัวผูป ฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรอง
วิทยากรฝกอบรมและการฝกอบรบผูปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
คําเตือน
๑. ตองพกบัตรติดตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๒.หากกระทําการผิดกฎหมายวาดวยกาซธรรมชาติจะถูกเพิกถอนบัตร
๓. การขอบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติใหม ตองขอลวงหนากอนวัน
บัตรประจําตัวหมดอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน

๘.๕ ซม.

