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1.  วัตถุประสงค 

เพื่อใหเจาหนาที่กรมธุรกิจพลังงานและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนมาตรฐานในการใหความ
เห็นชอบนิติบุคลที่เปนผูทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและ
ตรวจสอบ  ซ่ึงมีความจําเปนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่กําหนด ตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม  ถังเก็บและจายกาซ 
ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณ และการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  ในฐานะ
เจาหนาที่ประเมิน  นิติบุคลที่เปนผูทดสอบและตรวจสอบ  และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบ
และตรวจสอบ จําเปนตองนํากระบวนการทางดานวิชาการ  พิจารณาตัดสินใจอยางเปนระบบสําหรับการ
พิจารณาวา นิติบุคคลที่ยื่นขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบ
และตรวจสอบนั้น  มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม  ตามขอบเขต  ขนาดและลักษณะงาน รวมทั้งมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน และสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   

2. หลักทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใช 

ในการจัดทํา  คูมือบริหารกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบและ
ตรวจสอบ ไดมีการนําทฤษฏีตางๆมาประยุกตใช เชน 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร (PMQA)  
- เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและดุลยดัชนี (Balanced Scorecard) 

 

3. ขอบเขต 

ในการจัดทําคูมือการกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องการใหความเห็นชอบนิติบุคลนิติบุคลที่เปนผู
ทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและตรวจสอบ เปนการถายทอดเพื่อ
นําไปเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานครอบคลุมไปถึงตั้งแตระดับอธิบดีลงไปตามลําดับโดยอาศัยกระบวนการ
และขั้นตอนโดยมีการศึกษา สภาพปญหา กําหนดปญหา วิเคราะหปญหา ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในเรื่อง
ดังกลาว ซ่ึงรายละเอียดการศึกษาไดนํามาเขียนไวในคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้อยางละเอียดเพื่อใหหนวยงานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 
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4. คําจํากัดความ 

“การทดสอบและตรวจสอบ”  หมายความวา  การทดสอบ  การตรวจสอบ และการตรวจวัดสภาพ
และคุณภาพมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวอันไดแก ถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถัง
ขนสงกาซที่นํามาใชงาน ตลอดจนตรวจสอบระบบทอกาซ อุปกรณตางๆ และสภาพความเรียบรอยของการ
ติดตั้งระบบทอกาซและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับการถายเทกาซและปองกันภัยจากการเก็บกาซ 

“ผูทดสอบและตรวจสอบ”  หมายความวา ผูดําเนินกิจการทางวิชาการดานวิศวกรรม ทําการทดสอบ
และตรวจสอบ พรอมกับรับรองรายงานผลความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดตามประกาศนี้ 

“หัวหนาควบคุมการทดสอบ”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในการทดสอบและตรวจสอบ ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูทดสอบและตรวจสอบ ใหทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ อีกทั้งตรวจวิเคราะหผลที่ไดรับ เพื่อรายงานใหผูทดสอบและตรวจสอบรับรองผลตอไป 

“วิศวกรทดสอบ”  หมายความวา วิศวกรผูปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบภายใตการกํากับดูแล
ของหัวหนาควบคุมการทดสอบ 

“ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม”  หมายความวา  ผูมีความรู ความชํานาญใน
การทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณและความแข็งแรงของสภาพรอยเชื่อมเหล็กของภาชนะบรรจุกาซและ
ระบบติดตั้งทอกาซโดยกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม (Non Destructive Test) ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หัวหนาควบคุมการทดสอบ 

“ผูทดสอบ”  หมายความวา วิศวกรทดสอบและหรือผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม 
   

5. ลูกคาและคุณภาพของกระบวนการ 

5.1 ลูกคาและความตองการของลูกคาประกอบดวย 
ลูกคาสําหรับกรมธุรกิจพลังงานก็คือนิติบุคคลผูขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  

และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูรับบริการภายนอก แตถาเปน
ผูรับบริการภายในก็ประกอบดวย ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ และผูบริหารระดับสูง เปน
ตน สวนความตองการของลูกคาหรือนิติบุคคลผูขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ คาดหวังวาจะได
คุณประโยชนจากการดําเนินงานของกรมฯ โดยรวมกลาวคือขอกฎหมายที่เปนธรรม นโยบายที่ชัดเจนและ
แนนอนการบริการที่รวดเร็วและถูกตองไมยุงยาก ซับซอน และทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ใหบริการเปนไปตาม พ.ร.บ ขาราชการบริการประชาชน การเขาถึงขอมูล ขาวสารสะดวกและงายดาย และการมี
สวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ 
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5.2 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหและแหลงขอมลู  
5.2.1 การพัฒนา กําหนด กํากับดูแลมาตรฐานดานความปลอดภัยในการประกอบการดานกาซ

ปโตรเลียมเหลว อาศัยวิเคราะหขอมูลจาก 
-  จํานวนผูทดสอบและตรวจสอบ ที่ผานการเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 
-  จํานวนผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและตรวจสอบ ที่ผานการเห็นชอบจาก

กรมธุรกิจพลังงาน 
5.2.2 การขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการ

ดานการทดสอบและตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลจาก 
 - กําหนดเวลาใหบริการ ในกรณีการใหบริการรวดเร็วตามกําหนด 
- จํานวนขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญาตฯในกรณีการลดขั้นตอนใหเหลือนอยทีสุ่ด 

5.2.3 การตออายุผูทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบ
และตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลจาก 

- กําหนดเวลาใหบริการ ในกรณีการใหบริการรวดเร็วตามกําหนด 
- จํานวนขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญาตฯในกรณีการลดขั้นตอนใหเหลือนอยทีสุ่ด 

 

6. INPUT-OUTPUT ของกระบวนการ  

6.1 INPUT  ของกระบวนการ ไดแก เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงดังนี ้
การขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
- คําขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอ

กาซ และอุปกรณ ตามแบบ ข.๑ 
เอกสารแนบตามแบบ ข.๑ ไดแก 

- หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
- รายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนบริษัทหรือช่ือหุนสวนผูจัดการ 
- หลักฐานแสดงที่ตั้งสํานักงาน 
- หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
- บัญชีรายช่ือพนักงานที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทรับเงินเดือนประจําและ

ประเภทจางเปนครั้งคราว 
- บัญชีรายช่ือผูปฏิบัติงานวชิาการดานการทดสอบและตรวจสอบ 
- หลักฐานการครอบครองสํานักงาน 
- หลักฐานการมีเงินทุน 
- หลักฐานการทําประกันภัย 
- รายช่ือผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และกรรมการหรอืหุนสวน 
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- คําขอเปนผูปฏิบัตงิานวชิาการดานการทดสอบและตรวจสอบ แบบ ข.๒ 
เอกสารแนบตามแบบ ข.๒ ไดแก 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- ภาพถายรายละเอียดการศกึษา 
- ภาพถายใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- ภาพถาย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป 

6.2 OUTPUT  ของกระบวนการ  ไดแก 
การขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการ

ทดสอบและตรวจสอบ 
- หนังสือใหความเหน็ชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
- หนังสือใหความเหน็ชอบเปนผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและตรวจสอบ 

 

7. กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 
7.1 แผนผังขัน้ตอนการปฏิบตั ิ
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7.2 QPM ความสัมพันธระหวางคุณภาพทีส่รางขึน้กับวิธีปฏิบตัิในขัน้ตอนตางๆ 
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ขอกฎหมายการขอความเห็นชอบเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองคุณสมบัติและคุณวุฒิของผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถัง

เก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณ และการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 

 ขอ ๕  เพื่อใหการปฏิบัติของผูทดสอบและตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสมตาม
ขอบเขต  ขนาดและลักษณะงาน  ตลอดจนสอดคลองกับขีดความสามารถ  ประสบการณในความพรอมดาน
บริหารจัดการ  บุคลากร  และเครื่องมือเครื่องใชในการทดสอบและตรวจสอบ  จึงกําหนดใหผูทดสอบและ
ตรวจสอบ  แบงเปน  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
  (๑)  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑  มีขอบเขตความสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับผู
ทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒  และสามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซไดทุกชนิด
ไมจํากัดความจุ  รวมถึงถังเก็บและจายกาซชนิดรูปทรงกลม (Sphere Type)  และการติดตั้งระบบทอกาซและ
อุปกรณของสถานประกอบการ  ในกิจการทุกประเภทไมจํากัดการเก็บกาซ 
  (๒)  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒  มีขอบเขตความสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับ
ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๓  และสามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  
ดังตอไปนี้คือ  ถังเก็บและจายกาซ  และถังขนสงกาซชนิดรูปทรงกระบอก (Bullet Type)  ที่มีความจุไมเกิน  
๓๐๐,๐๐๐ ลิตร  และการติดตั้งระบบทอกาซและอุปกรณของสถานประกอบการในกิจการสถานที่บรรจุกาซรถ
ขนสงกาซ หองบรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซที่เก็บกาซรวมไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร 

   (๓)  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๓ มีขอบเขตความสามารถดําเนินการทดสอบและ
ตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซไดเฉพาะ ถังกาซหุงตม และการติดตั้งระบบทอกาซและอุปกรณของสถาน
ประกอบการในกิจการสถานที่เก็บกาซและหองบรรจุกาซ  ที่เก็บกาซรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร  เทานั้น 

  ขอ ๗  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตอไปนี้    
  (๑) ตองดําเนินกิจการในรูปนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนเปนหางหุนสวนหรือบริษัท  ไมนอย
กวายี่สิบลานบาทชําระเต็ม 
  (๒)  มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัย  เพื่อคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอื่นใน
วงเงินไมนอยกวา  หาแสนบาทตอหนึ่งคน  และหาลานบาทตอเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง  รวมทั้งคุมครองความ
เสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่น  ในวงเงินไมนอยกวา สิบลานบาท 
  (๓)  มีสํานักงานที่แนนอน  สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม  และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
  (๔)  มีผูปฏิบัติงานวิชาการดานทดสอบและตรวจสอบ  ที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติงาน
ใหแก ผูทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียวเทานั้น  โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย 

ก)  หัวหนาควบคุมการทดสอบ  ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไมนอย
กวา ๗ ป หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีความรูความ
ชํานาญประสบการณผานงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดันรวมทั้งระบบทอและอุปกรณ
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ไมนอยกวา ๕ ป  หรือไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  
ระบบทอกาซและอุปกรณตางๆ  จากกรมธุรกิจพลังงานมาแลวไมนอยกวา ๕  ป  จํานวนไมนอยกวา ๑ คน  และ
มีคุณวุฒิสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีความชํานาญผาน
งานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน  รวมทั้งระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  
หรือไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ระบบทอกาซ  และ
อุปกรณตางๆ  จากกรมธุรกิจพลังงานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  จํานวนไมนอยกวา ๒ คน 

ข) วิศวกรทดสอบ  ที่มีคุณวุฒิ  ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน 

ค) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันที่
เชื่อถือได  อยางนอย ๓  สาขาวิชาไดแก  การทดสอบดวยรังสี  การทดสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบ
ดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม  และมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผูทดสอบ  โดยไมทําลาย  
สําหรับผูทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ  ถังขนสงกาซ ของกรมธุรกิจพลังงาน  หรือเทียบเทาไมต่ํา
กวาระดับ ๓  โดยการตรวจรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน  จํานวนไมนอยกวา ๑ คน หรืออยางนอยสาขาละ ๑ คน 

ง)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม  ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันที่
เชื่อถือได  ในทุกสาขาวิชา  ไดแก  การทดสอบดวยรังสี  การทดสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง  การทดสอบดวย
ผงแมเหล็ก   การทดสอบดวยสารแทรกซึม  และมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผูทดสอบ  โดยไมทําลาย  
สําหรับผูทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ  ถังขนสงกาซ ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือเทียบเทาไมต่ํากวา
ระดับ ๒  โดยการตรวจรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน  จํานวนไมนอยกวา ๒ คน  หรืออยางนอยสาขาละ ๒  คน 

  (๕)  มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ  อยางนอยตองประกอบดวย 
ก)  ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก  ไมนอยกวา ๓  ชุด 
ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซ  ไมนอยกวา  ๓ ชุด 
ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซระบบทอกาซ  และ

กลอุปกรณนิรภัยตางๆ  ไมนอยกวา ๓ ชุด 
(๖)  ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  หรือถูกสั่งพัก

ใชใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  รวมกันเกิน  ๓  คร้ัง 

 ขอ ๘  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒  ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ  ดังตอไปนี้   
  (๑)  ตองดําเนินกิจการในรูปนิติบุคคล  มีทุนจดทะเบียนเปนหางหุนสวนหรือบริษัท ไมนอย
กวา  สิบลานบาท  ชําระเต็ม 
  (๒)  มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัย  เพื่อคุมครองตอชีวิต  และรางกายของบุคคลอื่นใน
วงเงินไมนอยกวา  หาแสนบาทตอหนึ่งคน  และสองลานบาทตอเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รวมทั้งคุมครองความ
เสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่น  ในวงเงินไมนอยกวา  หาลานบาท 
  (๓)  มีสํานักงานที่แนนอน  สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอ เพื่อใชในการเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
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  (๔)  มีผูปฏิบัติงานวิชาการดานทดสอบและตรวจสอบ  ที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติงาน 
ใหแก ผูทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียวเทานั้น  โดยบุคลากรดังกลาวตองประกอบดวย 

ก) หัวหนาควบคุมการทดสอบ  ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่มีความรู  ความชํานาญ  และผานงานดานการทดสอบและ
ตรวจสอบภาชนะรับความดันรวมทั้งระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือไดรับใบรับรองใหเปน
ผูปฏิบัติงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ  ระบบทอกาซ  และอุปกรณตางๆ จากกรมธุรกิจ
พลังงานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จํานวนไมนอยกวา ๒ คน 

ข) วิศวกรทดสอบ  ที่มีคุณวุฒิ  ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนไมนอยกวา  ๒  คน 

ค)  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันที่
เชื่อถือไดในทุกสาขาวิชาไดแก การทดสอบดวยรังสี  การทดสอบดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผง
แมเหล็ก  การทดสอบดวยสารแทรกซึม  ซ่ึงไดรับการรับรองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผูทดสอบ โดยไมทําลาย  
สําหรับผูทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ  ถังขนสงกาซ ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือเทียบเทา ไมต่ํา
กวา  ระดับ ๒  โดยการตรวจรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน  จํานวนไมนอยกวา ๑  คนหรืออยางนอย สาขาละ ๑ คน 

(๕)  มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ   อยางนอยตองประกอบดวย 
ก)  ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก  ไมนอยกวา ๒  ชุด 
ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซ ไมนอยกวา ๒ ชุด 

ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซ  ระบบทอกาซและ
กลอุปกรณนิรภัยตาง ๆ  ไมนอยกวา ๒ ชุด 

(๖)  ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  หรือเปนผูถูกสั่ง
พักใชใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ รวมกันเกิน ๓  คร้ัง 

 ขอ ๙  ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๓  ตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองดําเนินกิจการในรูปนิติบุคคล  มีทุนจดทะเบียนเปนหางหุนสวนหรือบริษัท ไมนอย
กวา  สามลานบาท  ชําระเต็ม 
  (๒)  มีการทําประกันภัยประเภทอุบัติภัย  เพื่อคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอื่นใน
วงเงินไมนอยกวา  หาแสนบาทตอหนึ่งคน  และหนึ่งลานบาทตอเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง  รวมทั้งคุมครองความ
เสียหายในทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงเงินไมนอยกวา สามลานบาท 
  (๓)  มีสํานักงานที่แนนอน  สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
  (๔)  มีผูปฏิบัติงานวิชาการดานทดสอบและตรวจสอบ  ที่เปนลูกจางประจําและปฏิบัติงาน  
ใหแก ผูทดสอบและตรวจสอบเพียงแหงเดียวเทานั้น  โดยบุคคลดังกลาวตองประกอบดวย 

(ก)  หัวหนาควบคุมการทดสอบ ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกร
เครื่องกล   ตามตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒  ที่มีความรู  ความชํานาญ  ผานงานดานการทดสอบ
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และตรวจสอบภาชนะรับความดัน  รวมทั้งระบบทอและอุปกรณมาแลวไมนอยกวา  ๒ ป  หรือไดรับใบรับรอง
ใหเปนผูปฏิบัติงานดานการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณตางๆ จากกรม
ธุรกิจพลังงาน มาแลวไมนอยกวา  ๒ ป จํานวนไมนอยกวา  ๑  คน 

(ข) วิศวกรทดสอบ ที่มีคุณวุฒิภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  จํานวนไมนอยกวา  ๑  คน   
  (๕)  มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบอยางนอยประกอบดวย 

(ก)  ชุดเครื่องมือตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซและระบบทอกาซไมนอยกวา  ๑  ชุด 
(ข)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุกาซ ระบบทอกาซและ

กลอุปกรณนิรภัยตางๆ ไมนอยกวา  ๑  ชุด 
  (๖)  ตองไมเคยเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ หรือถูกสั่งพักใช
ใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ รวมกันเกิน ๓ คร้ัง 

 
7.3  ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 การพิจารณาใหความเห็นชอบเปนนติิบุคคลท่ีขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนนิติบุคคลที่ขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบนั้น จะตอง

พิจารณาจากขอมูล 2 ประเภท  คือ 
1. ขอมูลทางดานเอกสาร (คุณสมบัติของนิติบุคคล) 
2. ขอมูลทางดานการพิจารณาดูสถานที่ อุปกรณ และบุคลากรของนิติบุคคล ณ สถานที่

จริงโดยเจาหนาที่กรมธุรกิจพลังงาน 

1.  ขอมูลทางดานเอกสาร  (คุณสมบัติของนิติบุคคล)  
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปนนิติบุคคลท่ีเปนผูทดสอบและตรวจสอบ  ประกอบดวย 
- คําขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอ

กาซและ อุปกรณ ตามแบบ ข.๑ 
เอกสารแนบตามแบบ ข.๑ ไดแก 

- หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
- รายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนบริษัทหรือช่ือหุนสวนผูจัดการ 
- หลักฐานแสดงที่ตั้งสํานักงาน 
- หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
- บัญชีรายช่ือพนักงานที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจสอบประเภทรับเงินเดือนประจําและ

ประเภทจางเปนครั้งคราว 
- บัญชีรายช่ือผูปฏิบัติงานวชิาการดานการทดสอบและตรวจสอบ 
- หลักฐานการครอบครองสํานักงาน 
- หลักฐานการมีเงินทุน 
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- หลักฐานการทําประกันภัย 
- รายช่ือผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่และกรรมการหรอืหุนสวน 

- คําขอเปนผูปฏิบัตงิานวชิาการดานการทดสอบและตรวจสอบ แบบ ข.๒ 
เอกสารแนบตามแบบ ข.๒ ไดแก 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- ภาพถายรายละเอียดการศกึษา 
- ภาพถายใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- ภาพถาย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป 

2. ขอมูลทางดานการพิจารณาดูสถานที่ อุปกรณ และบุคลากรของนิติบุคคล ณ สถานที่จริง โดย
เจาหนาท่ีกรมธุรกิจพลังงาน 
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8. ตัวอยางการปฏิบัติ 
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9. โอกาสปรับปรุงในอนาคต 

1. การลดขั้นตอนการตรวจเอกสารเมื่อผูประกอบการมีความประสงคจะขอใบรับรองใหเปนเปนผู
ทดสอบและตรวจสอบ เมื่อยื่นเรื่องตอศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเมื่อศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จตรวจสอบ
เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหคืนเรื่องใหผูประกอบการเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารเพื่อเปนการลดขั้น
การพิจารณาเอกสารลง 

2. ในอนาคตหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบ ควรพิจารณาการ
เห็นชอบผูทดสอบและตรวจสอบ และบุคลากรผูปฏิบัติงานวิชาการดานการทดสอบและตรวจสอบ ใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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