
 
-ร่าง- 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง แบบคําขอและหนังสือรบัรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  
พ.ศ. …. 

……………………….…………. 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบ

และตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข        
ในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒     
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดแบบคําขอหนังสือรับรอง แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และ

ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปน้ี 
(๑) แบบคําขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน ให้ใช้แบบ ทส.น.๑ 
(๒) แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามนั ให้ใช้แบบ ทส.น.๒ 
(๓) แบบหนังสือรับรองเป็นหัวหน้าวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ให้ใช้แบบ ทส.น.๓ 
(๔) แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม ให้ใช้แบบ ทส.น.๔ 
(๕) แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามัน ให้ใช้แบบ ทส.น.๕ 

 
    ประกาศ ณ วันที่           
 
 
 
     (นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 
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แบบ ท.๑ 
-๒- 

สว่นที ่๓ : เอกสารหลกัฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับหนังสือรับรอง (สําหรับนิติบุคคล)   ..............       ..............  .....  ..... 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกิน ๖ เดอืน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนามในคําขอรับหนังสือรับรอง 
  หนังสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของนิติบุคคลผู้ขอรับหนังสือรับรอง 
  สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองตอ่ชวีิต ร่างกายและ 
     ทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
  บัญชีรายการเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ พร้อมรูปถ่ายและเอกสารแสดงการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ 
     ครอบครอง ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงาน  
     เก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน            
     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ พร้อมระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ 
     หัวหน้าวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม และผู้ชํานาญการทดสอบและ 
     ตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
     และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและ 
     ตรวจสอบน้ํามัน  
  สําเนาหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ (กรณีตอ่อายุ) 
  อื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................................................................. 
สว่นที ่๔ : เอกสารหลกัฐานผู้ปฏิบัติงานตามบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการทดสอบและตรวจสอบ                       
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ      
     การทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน (กรณีขอใหม่) 
 สําเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
     ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     นํ้ามันและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน 
 สําเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามัน ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า 
     ด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 
     และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
 
 

แบบ ทส.น.๑ 



แบบ ทส.น.๑ 

-๓- 
 สําเนาใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว) 
 สําเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน (กรณีต่ออายุ) 
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
  อื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................................. 
 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                        ลงชือ่ ............................................... ผู้ขอหนังสอืรับรอง 
                                                                              (                                     ) 
                                                                        วันท่ี .......... เดอืน ................................... พ.ศ. .......... 
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ดจนข้อปฏิบัติท่ีก

กรมธุ
หนังสือรับร

......................
.....................
.....................
ชพีวิศวกรรมค
 .เลขทะเบียน
และตรวจสอ
เง่ือนไขในการ
......................

รองน้ี  ให้ใช้ได

  ออกใ

......................
อธิบดี

ปฏิบัติหน้าท่ีใน
กําหนดไว้ในกฎ

ธุรกิจพลั
รองน้ีให้ไว้เ

 

.....................
.....................
.....................
ควบคุมระดับ
น ..................
บนํ้ามันและผู้
รทดสอบและ
.....................

ด้จนถึงวันที่  

ให้  ณ วันที่  

 
 
 
 
 
 

.....................
ดีกรมธุรกิจพลั

 

นการทดสอบแล
หมายว่าด้วยกา

ลงังาน 
เพ่ือแสดงว

.....................
.....................
.....................
....................
............. และ
ผูป้ฏิบัติงานเก่ี
ตรวจสอบน้ํา
. ซึ่งเป็นผู้ทดส

    เดือน     

    เดือน     

.....................
ลงังาน 

ละตรวจสอบให
ารควบคุมน้ํามัน

  

ว่า 

.....................
......................
.....................
......................
ะมีคุณสมบัตติ
ยวกับการทด
มัน จึงให้เป็น
สอบและตรวจ

                

               

.......... 

ห้เป็นไปตามหล
นเชื้อเพลิง 

แบบ

......................
.....................
.....................
.....................
ามกฎกระทร

ดสอบและตรว
น ...................
จสอบ ระดับที

      พ.ศ.    

      พ.ศ.    

ลักวิชาการ ห

บ ทส.น.๓     

............. 
.............. 
.............. 
..... สาขา  
วงว่าด้วย 

วจสอบ 
.............. 
ที่ ........... 

          . 

          . 

หลักเกณฑ์      

              

   

 



 

 

เลขที่ ....
แบบ ท.๕

อยู่บ้านเล
..............
ได้ผ่านกา
..............
ตามกฎก
ทดสอบแ
ผู้ชํานาญ
และตรวจ

 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ
วิธีการ แล

รูปถ่าย
ไม่สว

ขนาด 

  
.................   
๕ 

นาย/นาง/นา
ลขที ่.............
......................
ารฝึกอบรมกา
......................
กระทรวงว่าด้ว
และตรวจสอบ
ญการทดสอบก
จสอบ ระดับที
 
 
 

 

ตุ : ผู้รับหนังสื
ละเงื่อนไขตลอด

 
ยหน้าตรง
วมหมวก 
๓ x ๔  ซ.ม. 

         

ห

างสาว ...........
......................
.....................
ารทดสอบกรร
.....................
วยการกําหนด
บนํ้ามัน และห
รรมวิธีไม่ทําล
ที ่.............. 

หนังสือรับร

  

สือรับรองต้องป
ดจนข้อปฏิบัติท่ีก

กรมธุ
หนังสือรับร

......................
.....................
.....................
รมวิธีไมท่ําลา
.....................
ดคุณสมบัติขอ
หลักเกณฑ์ วิธี
ลายสภาพเดมิข

รองน้ี  ให้ใช้ได

  ออกใ

.....................
อธิบดี

ปฏิบัติหน้าท่ีใน
กําหนดไว้ในกฎ

ธุรกิจพลั
รองน้ีให้ไว้เ

 

.....................
.....................
.....................
ยสภาพเดิมต
.... สาขาวิชา 

องผู้ทดสอบแล
การ และเง่ือน
ของ ..............

ด้จนถึงวันที่  

ให้  ณ วันที่  

 
 
 

......................
ดีกรมธุรกิจพลั

นการทดสอบแล
หมายว่าด้วยกา

ลงังาน 
เพ่ือแสดงว

.....................
.....................
.....................
ามหลกัสตูรข
....................

ละตรวจสอบน
นไขในการทดส
.....................

    เดือน     

    เดือน     

.....................
ลงังาน 

ละตรวจสอบให
ารควบคุมน้ํามัน

ว่า 

.....................
......................
.....................
อง ...............
.....................
นํ้ามันและผูป้ฏิ
สอบและตรวจ
.....................

                

               

.... 

ห้เป็นไปตามหล
นเชื้อเพลิง 

         แบบ 

......................
.....................
.....................
.....................
........ และมีคุ
ฏิบัติงานเกี่ยว
จสอบนํ้ามัน จงึ
........ซึ่งเป็นผู้

      พ.ศ.    

      พ.ศ.    

ลักวิชาการ ห

ทส.น.๔      

............. 
.............. 
.............. 
............. 
ณสมบัติ
วกับการ
งให้เป็น
้ทดสอบ

          . 

          . 

หลักเกณฑ์      

                

   

  



 

เลขที่ ....
แบบ ท.๖

อยู่บ้านเล
..............
ได้ผ่านกา
..............
คุณสมบัติ
หลักเกณ
ถังเก็บนํ้า

 

 
 
 
 
หมายเหตุ
วิธีการ แล

รูปถ่าย
ไม่สว

ขนาด 

 
.............. 
๖ 

นาย/นาง/นา
ลขที ่.............
......................
ารฝึกอบรมกา
......................
ติของผู้ทดสอ

ณฑ์ วิธีการ แล
ามันของ .......
 
 
 

 

ตุ : ผู้รับหนังสื
ละเงื่อนไขตลอด

 
ยหน้าตรง
วมหมวก 
๓ x ๔  ซ.ม. 

ห
างสาว ...........
......................
.....................
ารทดสอบและ
.....................
บและตรวจสอ
ะเง่ือนไขในกา
.....................

หนังสือรับร

.

สือรับรองต้องป
ดจนข้อปฏิบัติท่ีก

กรมธุ
หนังสือรับร
......................
.....................
.....................
ะตรวจสอบถัง
.....................
อบนํ้ามนัและ
ารทดสอบและ
.....................

รองน้ี  ให้ใช้ได

  ออกใ

.....................
อธิบดี

ปฏิบัติหน้าท่ีใน
กําหนดไว้ในกฎ

ธุรกิจพลั
รองน้ีให้ไว้เ

 

.....................
.....................
.....................
งเก็บนํ้ามันตา
................แล
ะผู้ปฏิบัตงิานเ
ะตรวจสอบน้ํา
...............ซึ่งเป

ด้จนถึงวันที่  

ให้  ณ วันที่  

 
 
 
 
 
 

.....................
ดีกรมธุรกิจพลั

นการทดสอบแล
หมายว่าด้วยกา

ลงังาน 
เพ่ือแสดงว
.....................
.....................
.....................
ามมาตรฐานข
ะมีคุณสมบัตติ
เก่ียวกับการท
ามัน จึงให้เป็น
ป็นผู้ทดสอบแ

    เดือน     

    เดือน     

......................
ลงังาน 

ละตรวจสอบให
ารควบคุมน้ํามัน

ว่า 
.....................
......................
.....................
ของ ...............
ตามกฎกระท
ดสอบและตร

นผู้ชํานาญการท
และตรวจสอบ

                

               

... 

ห้เป็นไปตามหล
นเชื้อเพลิง 

        แบบ 

......................
.....................
.....................
.....................
รวงว่าด้วยกา
รวจสอบนํ้ามนั
ทดสอบและต
บ ระดับที ่.....

      พ.ศ.    

      พ.ศ.    

ลักวิชาการ ห

ทส.น.๕      

............. 
.............. 
.............. 
.............. 
รกําหนด
น และ
ตรวจสอบ
......... 

          . 

          . 

หลักเกณฑ์      

                

    

 


