
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง แบบคําขอและหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  

และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

……………………………….……. 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓  และขอ ๑๔ วรรคหน่ึง  แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของ   
ผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน และผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๕๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ี เปนตนไป 

ขอ ๒  แบบคําขอหนังสือรับรอง  แบบหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  ใหเปนไปตามทายประกาศดังตอไปน้ี 

(๑)  แบบคําขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  ใหใชแบบ ทส.น.๑ 
(๒)  แบบหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  ใหใชแบบ ทส.น.๒ 
(๓)  แบบหนังสือรับรองเปนหัวหนาวิศวกรทดสอบ  วิศวกรทดสอบ  ใหใชแบบ ทส.น.๓ 
(๔)  แบบหนังสือรับรองเปนผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม  ใหใชแบบ ทส.น.๔ 
(๕)  แบบหนังสือรับรองเปนผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามัน  ใหใชแบบ ทส.น.๕ 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายวรีะพล  จิรประดิษฐกุล 
(นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 



       
กรมธุรกิจพลังงาน  

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน             วันท่ี …..... เดือน ...................... พ.ศ. ........ 

คําแนะนําในการกรอกคําขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน...............................................................................  ......

๑) ใหทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/ลงบนเสนประ 
สวนที่ ๑ : ลักษณะการขอรับหนังสือรับรอง                                    ............ ............................................  .......... 

๑. ประเภทการขอ  ขอใหม   ขอตออายุ  ขอแกไขเปล่ียนแปลง ........................................................ 

๒. ระดับท่ีขอ   ระดับท่ี ๑   ระดับท่ี ๒   ระดับท่ี ๓     

สวนที่ ๒ : ขอมูลเก่ียวกับผูขอรับหนังสือรับรอง                               ............ ............................................  .......... 

๑. ผูขอรับหนังสือรับรอง 

๑.๑ ชื่อผูขอรับหนังสือรับรอง ................................................................................................................................................ 

      ช่ือเปนภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................................................... 

๑.๒ หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล   

      ทุนจดทะเบียน ..................................................................... บาท 

๒. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

เลขท่ี .................................. หอง ..................... ช้ัน .......... อาคาร ....................................................................หมูท่ี ........... 

ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง......................................... 

อําเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ...................................... 

โทรศัพท ......................................... ตอ .......... โทรสาร.................................... ตอ .............. มอืถอื ..................................... 

e-mail …………………………………………..………………………. website ....................................................................................... 

๓. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

 นาย   นาง   นางสาว  คํานาํหนา  ...................ชื่อ .......................................................................................... 

ที่อยูเลขท่ี ........................... หอง ..................... ช้ัน .......... อาคาร ..................................................................หมูท่ี ............. 

ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง......................................... 

อําเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ...................................... 

โทรศัพท ......................................... ตอ .......... โทรสาร.................................... ตอ .............. มอืถอื ..................................... 

e-mail .................................................................................................................................................................................... 

๔. ผูติดตอประสานงาน 

 นาย   นาง   นางสาว  คํานาํหนา  ...................ชื่อ .......................................................................................... 

โทรศัพท ......................................... ตอ .......... โทรสาร.................................... ตอ .............. มอืถือ ..................................... 

e-mail .................................................................................................................................................................................... 

แบบ ทส.น.๑ 

 

(สําหรบัเจาหนาที่) 

คําขอเปนผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน 



แบบ ท.๑ 

-๒- 

สวนที่ ๓ : เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับหนังสือรับรอง (สําหรับนิติบุคคล)   ..............       ..............  .....  ..... 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน 

 สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูลงนามในคําขอรับหนังสือรับรอง 

  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรของนิติบุคคลผูขอรับหนังสือรับรอง 

  สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อคุมครองตอชีวิต รางกายและ 

     ทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

  บัญชีรายการเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบและตรวจสอบ พรอมรูปถายและเอกสารแสดงการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธ ิ
     ครอบครอง ซึ่งเปนไปตามขอ ๕ ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงาน  
     เก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน            
     พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  บัญชีรายชื่อผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ พรอมระบุคุณสมบัติและประสบการณในการปฏิบัติงาน

ของ 
     หัวหนาวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม และผูชํานาญการทดสอบและ 
     ตรวจสอบถังเก็บน้ํามันตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
     และผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ 
     ตรวจสอบน้ํามัน  

  สําเนาหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบ (กรณีตออายุ) 

  อ่ืนๆ (ถามี) 

.......................................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................................................................. 
สวนที่ ๔ : เอกสารหลักฐานผูปฏิบัติงานตามบัญชีรายชื่อผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ                           

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลตางดาว) 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 หนังสือรับรองวาเปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏบิัติงานเก่ียวกับ      
     การทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันและหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน (กรณีขอใหม) 
 สําเนาใบรับรองผานการฝกอบรมเปนผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
     วาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     นํ้ามันและหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน 
 สําเนาใบรับรองผานการฝกอบรมเปนผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวา 
     ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

แบบ ทส.น.๑ 



     และหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
 
 

แบบ ทส.น.๑ 

-๓- 

 สําเนาใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว (กรณีบุคคลตางดาว) 
 สําเนาหนังสือรับรองวาเปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน (กรณีตออายุ) 

 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป (ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน) 

  อ่ืนๆ (ถามี) 

.......................................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................................. 
 
                     ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนน้ีถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

 

                                                                        ลงช่ือ ............................................... ผูขอหนังสือรับรอง 

                                                                              (                                     ) 

                                                                        วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. .......... 



 

 
เลขท่ี ...........         แบบ ทส.น.๒        

           แบบ ท.๓ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 

............................................................................. 

 

เปนผูทดสอบและตรวจสอบระดับท่ี ........                 

 

ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ      
การทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน    
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  
       

 

หนังสือรับรองนี้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี                     เดือน                               พ.ศ.         . 

 

ออกให  ณ วันท่ี                     เดือน                               พ.ศ.     

 

 

 

                                                                  . 

       อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติหนาที่ในการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ วิธีการ  

  และเงื่อนไขตลอดจนขอปฏบิัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 



 

 
เลขท่ี .......................     แบบ ทส.น.๓                                                                                             

แบบ ท.๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ .................................................................. สาขา  
......................................................  .เลขทะเบียน ............................... และมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงวาดวย 
การกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
นํ้ามัน และหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน จึงใหเปน ................................. 
ของ .......................................................................................... ซึ่งเปนผูทดสอบและตรวจสอบ ระดับท่ี ........... 

 

หนังสือรับรองน้ี  ใหใชไดจนถึงวันที ่     เดือน                           พ.ศ.              . 

 

  ออกให  ณ วันท่ี      เดือน                          พ.ศ.              . 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติหนาที่ในการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ วิธีการ  

  และเงื่อนไขตลอดจนขอปฏบิัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

 

รูปถายหนาตรง

ไมสวมหมวก 

ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม. 



 

 

  
เลขท่ี .....................                       แบบ ทส.น.๔                                                                          

แบบ ท.๕ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ไดผานการฝกอบรมการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมตามหลักสูตรของ ................................................. 
................................................................................ สาขาวิชา ................................................ และมีคุณสมบัติ
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันและผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการ
ทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน จึงใหเปน
ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมของ ...............................................................ซึง่เปนผูทดสอบ
และตรวจสอบ ระดับที่ .............. 

 

 

 

หนังสือรับรองน้ี  ใหใชไดจนถึงวันที ่     เดือน                           พ.ศ.              . 

 

  ออกให  ณ วันท่ี      เดือน                          พ.ศ.              . 

 

 

 

 

  .................................................................. 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติหนาที่ในการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ วิธีการ  

และเงื่อนไขตลอดจนขอปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

 

รูปถายหนาตรง

ไมสวมหมวก 

ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม. 



 

 
เลขท่ี ..................            แบบ ทส.น.๕                        

แบบ ท.๖ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ไดผานการฝกอบรมการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันตามมาตรฐานของ ................................................. 
............................................................................................และมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
คุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน จึงใหเปนผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บนํ้ามันของ ...............................................................ซึ่งเปนผูทดสอบและตรวจสอบ ระดับที่ .............. 

 

 

 

หนังสือรับรองน้ี  ใหใชไดจนถึงวันที ่     เดือน                           พ.ศ.              . 

 

  ออกให  ณ วันท่ี      เดือน                          พ.ศ.              . 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติหนาที่ในการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ วิธีการ  

  และเงื่อนไขตลอดจนขอปฏบิัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

 

รูปถายหนาตรง

ไมสวมหมวก 

ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม. 


