
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

หลักการ 
 

กําหนดคณุสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ
น้ํามัน  

 
เหตุผล 

 
โดยทีม่าตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือ 
อ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย การแบงบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งการควบคุมอื่นใด หรือกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปน ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 
เปนการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สมควรกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน ตลอดจนการจัดใหมีและการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช
ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคณุสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  

และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗)  

แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑  
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา การทดสอบ การตรวจสอบ  
การตรวจวัดสภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบ และการตรวจสอบสภาพ 
ความเรียบรอยของการติดตั้งรายการตาง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังน้ํามัน ถังเก็บน้ํามัน ถังขนสงน้ํามัน และอุปกรณ 
(๒) ระบบทอน้ํามัน ระบบการขนสงน้ํามัน ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจาก

ฟาผา ระบบปองกันอันตรายจากการเก็บน้ํามัน ระบบปองกันอันตรายจากการขนสงน้ํามัน ระบบ
ปองกันอันตรายจากการจายน้ํามัน และอุปกรณ 

(๓) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน  
(๔) การดําเนินการอ่ืนทีเ่ก่ียวกับ (๑) (๒) และ (๓) 
“ผูทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา ผูดําเนินกิจการใหบริการทางวิชาการ 

ดานวิศวกรรมเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองรายงานผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

“หัวหนาวิศวกรทดสอบ” หมายความวา หัวหนาวิศวกรผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูทดสอบและตรวจสอบใหทําหนาที่กํากับดูแล 
การปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งตรวจวิเคราะหผลการทดสอบ
และตรวจสอบ แลวรายงานผลใหผูทดสอบและตรวจสอบเพ่ือออกเอกสารรับรองรายงานผล 
การทดสอบและตรวจสอบ 



 
 

๒

“วิศวกรทดสอบ” หมายความวา วิศวกรผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบ 

“การตรวจสอบตามวาระ” หมายความวา การตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ
น้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องมือที่เก่ียวของ ทุกหนึ่งป 

“สถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน” หมายความวา สถานีบริการน้ํามัน สถานท่ีเก็บ
รักษาน้ํามัน คลังน้ํามัน และสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันโดยระบบการขนสงน้ํามันทางทอตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และ
อัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๓  การทดสอบและตรวจสอบตองดําเนินการโดยผูทดสอบและตรวจสอบ  
ตามระดับและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้     
 

ขอ ๔  ผูทดสอบและตรวจสอบแบงเปน ๓ ระดับ ดังตอไปนี ้
(๑) ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑ สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ

รายการตาง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันท่ีมีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ํามันรวมกันไมเกิน 
๓๖๐,๐๐๐ ลิตร ดังตอไปนี้ 

 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ไดแก ถังน้ํามัน ถังเก็บ
น้ํามันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน ถังเก็บน้ํามัน 
ที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก และอุปกรณ เวนแตถังเก็บน้ํามันในสถานที่ที่มีการรับหรือจายนํ้ามันโดยระบบ
การขนสงน้ํามันทางทอ 

 (ข) ระบบทอน้ํามัน ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกัน
อันตรายจากการเก็บน้ํามัน ระบบปองกันอันตรายจากการจายน้ํามัน และอุปกรณ 

 (ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
(๒) ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒ สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ

รายการตาง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันท่ีมีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ํามันรวมกันไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ดังตอไปนี้ 

 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ไดแก ถังน้ํามัน  
ถังขนสงน้ํามัน ถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ํามัน 
ขนาดใหญชนิดถังตามแนวตั้ง ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน ถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก และ
อุปกรณ เวนแตถังเก็บน้ํามันในสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันโดยระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

 (ข) ระบบทอน้ํามัน ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกัน
อันตรายจากการเก็บน้ํามัน ระบบปองกันอันตรายจากการจายน้ํามัน และอุปกรณ 

 (ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
 



 
 

๓

(๓) ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓ สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการตาง ๆ ทุกประเภทในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ดังตอไปนี้ 

 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามัน และอุปกรณ 
 (ข) ระบบทอน้ํามัน ระบบการขนสงน้ํามัน ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตราย

จากฟาผา ระบบปองกันอันตรายจากการเก็บน้ํามัน ระบบปองกันอันตรายจากการขนสงน้ํามัน  
ระบบปองกันอันตรายจากการจายน้ํามัน และอุปกรณ 

 (ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
 

หมวด ๒ 
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบ 

   
 

ขอ ๕  เครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) เครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
 (ก) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยรังสี (radiographic inspection) 
 (ข) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (ultrasonic 

inspection) 
 (ค) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยอนุภาคแมเหล็ก (magnetic particle 

inspection)  
 (ง) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยกลองสุญญากาศ (vacuum box) 
 (จ) ชุดตรวจสอบแนวเชื่อมดวยสารแทรกซึม (liquid penetrant  

inspection) 
(๒) เครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุน้ํามันและระบบทอน้ํามันและอุปกรณ  

ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
 (ก) เครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ํามัน (tank flaw scan) 
 (ข) เครื่องตรวจวัดความหนาของถังเก็บน้ํามัน (ultrasonic thickness 

measurement) 
 (ค) เครื่องตรวจวัดความแข็งของถังเก็บน้ํามัน (hardness tester) 
 (ง) เครื่องตรวจวัดความลึก (depth gauge) 
 (จ) เครื่องมือตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง (plumbness) 
 (ฉ) เครื่องมือตรวจสอบการทรุดตัว (surveyor’s level) 
 (ช) เทปวัดระยะชนิดเหล็ก (steel tape) 
(๓) เครื่องมือทดสอบสภาวะภายใตความดันของภาชนะบรรจุน้ํามัน และระบบทอ

น้ํามันและอุปกรณ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
 (ก) เครื่องสูบอัดอากาศ (air compressor) 
 (ข) เครื่องสูบอัดน้ํา (pressure water pump) 
 (ค) มาตรวัดความดันมาตรฐาน (standard pressure gauge) 
 (ง) อุปกรณปรับความดัน (pressure regulator) 
 (จ) เครื่องมือทดสอบอุปกรณนิรภัย (safety relief valve tester) 



 
 

๔

(๔) เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจาก
ฟาผา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

 (ก) เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา (volt meter) 
 (ข) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา (amp meter)  
 (ค) เครื่องมือวัดความตานทานของหลักสายดิน (ground tester) 
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตองมีเอกสารแสดง 

การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตลอดอายุหนังสือรับรองของผูทดสอบและตรวจสอบ  
และมีคูมือการทํางาน รวมทั้งมีการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและจําเปน เพ่ือใหการทดสอบและ
ตรวจสอบเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ 
 

หมวด ๓ 
คุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของผูทดสอบและตรวจสอบ 

และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
   

 
ขอ ๖  ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที ่๑ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนทีช่ําระแลวไมนอยกวาสามลานบาท และเปน 

ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
(๒) ตองจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยมีอายตุลอดเวลาที่เปน 

ผูทดสอบและตรวจสอบ เพ่ือคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูทดสอบและตรวจสอบ 
ในวงเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทตอหนึ่งคน รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอ่ืน
ในวงเงินไมนอยกวาสองลานบาท 

(๓) ไมเปนผูเคยกระทําการฝาฝนหลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนขอปฏิบัติ 
ในการทดสอบและตรวจสอบ อันทําใหเกิดความเสียหายตอความนาเชือ่ถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแกมนุษย ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม  

(๔) ไมเปนผูถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกใหตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไมพน
ระยะเวลาสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบทีป่ฏิบัติงานเปนประจําใหแก 
ผูทดสอบและตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

 (ก) หัวหนาวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ (๑) 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
 ๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๑) 

(ก) ๑) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 
 ๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๑) 

(ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 
(๖) มีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)  

จํานวนอยางนอยหนึ่งชุด 



 
 

๕

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกําหนดเปนตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดก็ได  

ในกรณทีี่ผูทดสอบและตรวจสอบไมประสงคจะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะ
และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟา จะไมมีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) 
๒) หรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได 
 

ขอ ๗  ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที ่๒ ตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนทีช่ําระแลวไมนอยกวาหาลานบาท และเปน 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

(๒) ตองจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยมีอายตุลอดเวลาที่เปน 
ผูทดสอบและตรวจสอบ เพ่ือคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูทดสอบและตรวจสอบ
ในวงเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทตอหนึ่งคน รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลอ่ืน
ในวงเงินไมนอยกวาสามลานบาท 

(๓) ไมเปนผูเคยกระทําการฝาฝนหลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนขอปฏิบัติ 
ในการทดสอบและตรวจสอบ อันทําใหเกิดความเสียหายตอความนาเชื่อถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแกมนุษย ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม  

(๔) ไมเปนผูถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกใหตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไมพน
ระยะเวลาสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเปนประจําใหแก 
ผูทดสอบและตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

 (ก) หัวหนาวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ 
(๒) จํานวนไมนอยกวาสองคน 

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
 ๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๒) 

(ก) ๑) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาสองคน 
 ๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๒)  

(ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 
 (ค) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามขอ ๑๑ (๑) จํานวนไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตละคนผานการฝกอบรม 
ทั้ง ๔ สาขาวิชา หรือในกรณีที่ผานการฝกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ตองมีจํานวนไมนอยกวา
แปดคน โดยมีผูผานการฝกอบรมในแตละสาขาวิชาจํานวนไมนอยกวาสองคน 

(๖) มีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ ทุกประเภท จํานวน 
อยางนอยหนึ่งชุด 

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกําหนดเปนตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดก็ได  

ในกรณทีี่ผูทดสอบและตรวจสอบไมประสงคจะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะ
และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟา จะไมมีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) 
๒) หรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได 
 



 
 

๖

ขอ ๘  ผูทดสอบและตรวจสอบระดับที ่๓ ตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมนอยกวาสิบลานบาท และเปน 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

(๒) ตองจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยมีอายตุลอดเวลา 
ที่เปนผูทดสอบและตรวจสอบ เพ่ือคุมครองตอชีวิตและรางกายของบุคคลอื่นที่ไมใชผูทดสอบและ
ตรวจสอบในวงเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทตอหนึ่งคน รวมทั้งคุมครองความเสียหายในทรัพยสิน 
ของบุคคลอ่ืนในวงเงินไมนอยกวาหาลานบาท 

(๓) ไมเปนผูเคยกระทําการฝาฝนหลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนขอปฏิบัติ 
ในการทดสอบและตรวจสอบ อันทําใหเกิดความเสียหายตอความนาเชื่อถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแกมนุษย ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม  

(๔) ไมเปนผูถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกใหตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไมพน
ระยะเวลาสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเปนประจําใหแก 
ผูทดสอบและตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

 (ก) หัวหนาวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ 
(๓) จํานวนไมนอยกวาสองคน   

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
 ๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๓) 

(ก) ๑) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาสามคน 
 ๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (๓) 

(ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 
 (ค) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามขอ ๑๑ (๒) (ก) ๑) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน  
 (ง) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามขอ ๑๑ (๒) (ก) ๒) และ (ข) จํานวนไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตละคนผานการ
ฝกอบรมทั้ง ๔ สาขาวิชา หรือในกรณีที่ผานการฝกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ตองมีจํานวน 
ไมนอยกวาแปดคน โดยมีผูผานการฝกอบรมในแตละสาขาวิชาจํานวนไมนอยกวาสองคน 

 (จ) ผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ ๑๒ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 

(๖) มีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ ทุกประเภท จํานวน 
อยางนอยสองชุด เวนแตเครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ํามัน (tank flaw scan) มีจํานวน 
อยางนอยหนึ่งชุด 

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกําหนดเปนตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดก็ได 

ในกรณทีี่ผูทดสอบและตรวจสอบไมประสงคจะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะ
และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟา จะไมมีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) 
๒) หรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได 
 
 



 
 

๗

ขอ ๙  หัวหนาวิศวกรทดสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) หัวหนาวิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑ 
 (ก) เปนวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสองป หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย 
วาดวยวิศวกร 

 (ข) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน 
หรือภาชนะรับความดัน ระบบทอและอุปกรณ มาแลวไมนอยกวาสองป  

 ๒) ไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาควบคุมการทดสอบ 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม 
ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณ และการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบ
และตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่
วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๓) เปนผูควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัตแิละคุณวุฒขิองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ 
ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ 
ในกรณทีี่เปนวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกลาวจะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๔) เปนผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออก
ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ 
ในกรณทีี่เปนผูทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกลาวจะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (ค) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวย 
ความเหมาะสม 

 (ง) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (จ) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ฉ) ไมเปนผูถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเปนผูปฏิบัติงานในการทดสอบและ

ตรวจสอบ ซึ่งยังไมพนระยะเวลาสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอน 
(๒) หัวหนาวิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒  
 (ก) เปนวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสองป หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย 
วาดวยวิศวกร 

 (ข) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน 
หรือภาชนะรับความดัน ระบบทอและอุปกรณ มาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๒) ไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาควบคุมการทดสอบ
ของผูทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ 



 
 

๘

ระบบทอกาซและอุปกรณ และการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ ลงวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่วิศวกรทดสอบตามประกาศ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  

 ๓) เปนผูควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัตแิละคุณวุฒขิองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ 
ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ 
ในกรณทีี่เปนวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกลาวจะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๔) เปนผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบประเภทท่ี ๑ หรือประเภทที่ ๒ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียน
วิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือในกรณีท่ีเปนผูทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (ค) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(๓) หัวหนาวิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓ 
 (ก) เปนวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกรมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลตามกฎหมาย 
วาดวยวิศวกร  

 (ข) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับ 
การทดสอบและตรวจสอบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน 
หรือภาชนะรับความดัน ระบบทอและอุปกรณ มาแลวไมนอยกวาหาป 

 ๒) เปนผูไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาควบคุม 
การทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ
และคุณวุฒิของผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ  
และอุปกรณ และการออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หรือไดรับใบรับรองใหเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
หาป  

 ๓) เปนผูควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัตแิละคุณวุฒขิองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ 
ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ 
ในกรณทีี่เปนวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกลาว จะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาหาป 

 ๔) เปนผูควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบประเภทท่ี ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และ
การออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือในกรณีที่เปนผูทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกลาว จะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา
หาป 

 (ค) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
 
 
 



 
 

๙

ขอ ๑๐  วิศวกรทดสอบตองมีคณุสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) วิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑ 
 (ก) เปนวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังตอไปนี้ 
 ๑) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร  
 ๒) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกร  
 ๓) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกร  
 (ข) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(๒) วิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒  
 (ก) เปนวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังตอไปนี้ 
 ๑) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร  
 ๒) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกร 
 ๓) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกร 
 (ข) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(๓) วิศวกรทดสอบของผูทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓  
 (ก) เปนวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังตอไปนี้ 
 ๑) ระดับไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร  
 ๒) ระดับไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกร 
 
 ๓) ระดับไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร   
 (ข) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 

 
ขอ ๑๑  ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมของผูทดสอบและตรวจสอบ

ระดับที่ ๒  
 (ก) ผานการฝกอบรมภายใตหลักสูตรของ The American Society for 

Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding 
Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection 
(JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International 
Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดใน ๔ สาขาวิชา 



 
 

๑๐

ไดแก การทดสอบดวยรังส ีการทดสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก และ
การทดสอบดวยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไมต่ํากวาระดับสอง  

 (ข) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(๒) ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมของผูทดสอบและตรวจสอบ 

ระดบัที่ ๓ 
 (ก) ผานการฝกอบรมในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
 ๑) ผานการฝกอบรมภายใตหลักสูตรของ The American Society for 

Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding 
Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection 
(JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International 
Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดใน ๔ สาขาวิชา 
ไดแก การทดสอบดวยรังส ีการทดสอบดวยคลื่นเสียงความถีสู่ง การทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก และ
การทดสอบดวยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไมต่ํากวาระดับสาม  

 ๒) ผานการฝกอบรมภายใตหลักสูตรของ The American Society for 
Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding 
Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection 
(JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International 
Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดใน ๔ สาขาวิชา 
ไดแก การทดสอบดวยรังส ีการทดสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก และ
การทดสอบดวยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไมต่ํากวาระดับสอง  

 (ข) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
 

ขอ ๑๒  ผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามมาตรฐาน API-653 จาก American Petroleum  
Institute หรือมาตรฐาน EEMUA 159 จาก The Engineering Equipment and Materials  
Users’ Association หรือสถาบันอื่นที่อธิบดกีรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(๒) ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
 

หมวด ๔ 
หนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 

และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
   

 
ขอ ๑๓  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบ 

ใหเปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ ผูใดประสงคจะเปนผูทดสอบและตรวจสอบ หรือปฏิบัติงาน 
เปนหัวหนาวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดมิ หรือ
ผูชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ใหยื่นคําขอหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบด ี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว  
ตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  



 
 

๑๑

ขอ ๑๔  เมื่ออธิบดกีรมธุรกิจพลังงานพิจารณาคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบคําขอแลวเห็นวา ผูยืน่คําขอเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไว ใหออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดไวเปนหลักฐาน 

ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบ เครื่องมือของ 
ผูทดสอบและตรวจสอบที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
วามีสภาพการใชงานไดดี  
 

ขอ ๑๕  หนงัสือรับรองท่ีออกใหตามขอ ๑๔ ใหมีอายสุามป   
 

ขอ ๑๖  ผูรับหนังสือรับรองซึ่งประสงคจะขอตออายหุนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอ 
ตออายหุนังสือรับรองภายในหกสิบวันกอนวันทีห่นังสือรับรองสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคาํขอตออายุ
หนังสือรับรองแลว ใหปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบตอไปไดโดยถือวาเปนผูรับหนังสือรับรอง
จนกวาจะไดรับแจงคาํสั่งไมอนุญาตใหตออายหุนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
ขอ ๑๗  ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัตหินาที่ในการทดสอบและตรวจสอบใหถูกตอง

ตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ และวิธีการ ตลอดจนขอปฏิบัตทิีกํ่าหนดไวในกฎกระทรวง และประกาศ 
ที่เก่ียวของ 

ในกรณีทีผู่รับหนังสือรับรองเปนผูทดสอบและตรวจสอบตองปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบใหมีความเท่ียงตรงตาม

ขอกําหนดของเครื่องมือ เวนแตมาตรวัดความดันมาตรฐาน (standard pressure gauge) ใหทําการ
สอบเทียบตามมาตรฐานทุกหกเดือน  ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกลาวตองมีเอกสารกํากับการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบทุกครั้งท่ีทําการตรวจสอบ และตองแจงใหกรมธุรกิจพลังงาน
ทราบภายในเวลาอันสมควร 

(๒) มีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบครบถวนตามจํานวนที่กําหนดไว 
ในหมวด ๓ ตลอดอายุหนังสือรับรองของผูทดสอบและตรวจสอบ และทุกปตองยื่นคําขอตออธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงานใหตรวจสอบเครื่องมือดังกลาววามีสภาพการใชงานไดด ี 
 

ขอ ๑๘  ในกรณีที่ผูรับหนังสือรับรองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในขอ ๑๗ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให 

ผูถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะขอหนังสือรับรองอีกไมได จนกวาจะพน
สามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 
 

หมวด ๕ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ 

   
 

ขอ ๑๙  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตลอดจนขอปฏิบัติในการทดสอบและ
ตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเฉพาะเรื่อง และตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด 
 



 
 

๑๒

ขอ ๒๐  ผูทดสอบและตรวจสอบตองดําเนินการทดสอบและตรวจสอบเอง 
โดยไมจัดจางผูอ่ืนรับจางเหมาชวงดําเนินการแทน และตองไมมีสวนไดสวนเสียโดยเปนผูออกแบบ  
ผูกอสราง หรือผูผลิตสิ่งที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  
หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนหรือกรรมการในบริษัทจํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบ ผูกอสราง หรือ
ผูผลิตสิ่งที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบ 

 
ขอ ๒๑  ผูทดสอบและตรวจสอบของผูประกอบกิจการควบคุมจะดําเนินการทดสอบ

และตรวจสอบของตนเองไมได เวนแตในกรณผีูทดสอบและตรวจสอบของผูคาน้ํามัน 
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จะดําเนินการทดสอบ 
และตรวจสอบของตนเองไดเฉพาะการทดสอบและตรวจสอบเพ่ือตออายุใบอนุญาตประจําป 
และการตรวจสอบตามวาระเทานั้น 
 

ขอ ๒๒  ใหผูประกอบกิจการควบคุมที่จะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ 
แจงเปนหนังสือใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตทราบลวงหนากอนทีจ่ะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ 
ไมนอยกวาสิบหาวันทําการ 

ขอ ๒๓  ในการทดสอบและตรวจสอบแตละครั้ง ผูทดสอบและตรวจสอบตองจัดใหมี
หัวหนาวิศวกรทดสอบหรือวิศวกรทดสอบที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาวิศวกร
ทดสอบ ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบโดยอยูในการควบคุมของพนักงาน
เจาหนาที่ 
 

ขอ ๒๔  เมื่อทําการทดสอบและตรวจสอบเสร็จ ใหประทับ ผนึก หรือปด
เครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบไวท่ีสิ่งที่ไดทําการทดสอบและตรวจสอบ และ 
เมื่อผูทดสอบและตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแลว  
ใหผูประกอบกิจการควบคุมสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตภายใน
สิบหาวันทําการนับแตวันที่ทําการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๒๕  ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่ 

ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบหรอืมีแตไมเพียงพอ การทดสอบและตรวจสอบใหดําเนินการ 
โดยผูประกอบกิจการควบคุม โดยอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 
 

ใหไว ณ วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายพงษศกัดิ์  รักตพงศไพศาล 
 (นายพงษศักดิ์  รักตพงศไพศาล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, หนา 
๖๖ 


