
       
กรมธุรกิจพลังงาน  
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน             วันที่ …..... เดือน ...................... พ.ศ. ........ 
ค าแนะน าในการกรอกค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน...............................................................................  ......
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
ส่วนที่ ๑ : ลักษณะการขอรับหนังสือรับรอง                                    ............ ............................................  .......... 
๑. ประเภทการขอ  ขอใหม ่  ขอต่ออำยุ  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ........................................................ 
๒. ระดับที่ขอ   ระดับท่ี ๑  ระดับท่ี ๒  ระดับท่ี ๓     

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับหนังสือรับรอง                               ............ ............................................  .......... 
๑. ผู้ขอรับหนังสือรับรอง 
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับหนังสือรับรอง ................................................................................................................................................  
      ชื่อเป็นภำษำอังกฤษ ................................................................................................................................... .................... 

๑.๒ หมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล   

      ทุนจดทะเบียน ..................................................................... บำท 
๒. ที่ตั งส านักงานใหญ่ 
เลขที่ .................................. ห้อง ..................... ชั้น .......... อำคำร ....................................................................หมู่ที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง......................................... 
อ ำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสำร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail …………………………………………..………………………. website ....................................................................................... 
๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย   นำง   นำงสำว  ค ำน ำหน้ำ  ...................ชื่อ ..........................................................................................  
ที่อยู่เลขที่ ........................... ห้อง ..................... ชั้น .......... อำคำร ..................................................................หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง......................................... 
อ ำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสำร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail .................................................................... ................................................................................................................ 
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย   นำง   นำงสำว  ค ำน ำหน้ำ  ...................ชื่อ ..........................................................................................  
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสำร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail .................................................................................... ................................................................................................ 

แบบ ทส.น.๑ 

 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน 



 

แบบ ท.๑ 
-๒- 

ส่วนที่ ๓ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับหนังสือรับรอง (ส าหรับนิติบุคคล)   ..............       ..............  .....  ..... 
 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ลงนำมในค ำขอรับหนังสือรับรอง 
 หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ 

 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรของนิติบุคคลผู้ขอรับหนังสือรับรอง 
 ส ำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย เพื่อคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำยและ 
     ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
 บัญชีรำยกำรเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบและตรวจสอบ พร้อมรูปถ่ำยและเอกสำรแสดงกำรได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
     ครอบครอง ซึ่งเป็นไปตำมข้อ ๕ ของกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และผู้ปฏิบัติงำน  
     เกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน            
     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 บัญชีรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบ พร้อมระบุคุณสมบัติและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนของ 
     หัวหน้ำวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ท ำลำยสภำพเดิม และผู้ช ำนำญกำรทดสอบและ 
     ตรวจสอบถังเก็บน้ ำมันตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน  
     และผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและ 
     ตรวจสอบน้ ำมัน  
 ส ำเนำหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ (กรณีต่ออำยุ) 

 อ่ืนๆ (ถ้ำมี) .............................................................. ............................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................................................................ .. 
ส่วนที่ ๔ : เอกสารหลักฐานผู้ปฏิบัติงานตามบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ                                                                    
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
 หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบ 
     ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ      
     กำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมันและหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน (กรณีขอใหม่) 
 ส ำเนำใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ท ำลำยสภำพเดิม ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
     ว่ำด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบ 
     น้ ำมันและหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน 
 ส ำเนำใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้ช ำนำญกำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ำมัน ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำ 
     ด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน และผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน 
     และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน  
 
 

แบบ ทส.น.๑ 



 

แบบ ทส.น.๑ 

-๓- 
 ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว (กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
 ส ำเนำหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน (กรณีต่ออำยุ) 
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำ ขนำด ๓ X ๔ เซนติเมตร จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 อ่ืนๆ (ถ้ำมี) .............................................................. ............................................................................................................ 
     .............................................................. ...............................................................................................................................  
 
                     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง 
                                                                              (                                     ) 
                                                                        วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. ......... 
 


