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กฎกระทรวง 

การอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘/๒  วรรคสอง  มาตรา  ๘/๓  วรรคสาม  มาตรา  ๘/๔  วรรคสอง  
และมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน  ระดับหนึ่ง  ระดับสอง  

หรือระดับสาม  แล้วแต่กรณี   
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้

เก่ียวกับการตรวจสอบเครื่องจักร   
ข้อ ๓ ใบอนุญาต  แบ่งเป็นสามระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับหนึ่ง  สําหรับผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

เคร่ืองจักรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกันที่มีมูลค่าเคร่ืองจักรรวมกัน 
ไม่เกินห้าสิบล้านบาท 

(๒) ระดับสอง  สําหรับผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบเคร่ืองจักรและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกันที่มีมูลค่าเคร่ืองจักรรวมกัน 
ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 

(๓) ระดับสาม  สําหรับผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบเคร่ืองจักรและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกันโดยไม่จํากัดมูลค่าเครื่องจักร 

มูลค่าเคร่ืองจักรตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือตามราคาที่เจ้าของเคร่ืองจักรได้มาซึ่งเคร่ืองจักรนั้น 
หรือตามราคาตลาดของเคร่ืองจักรในขณะที่ได้เคร่ืองจักรนั้นมา 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้
เก่ียวกับการตรวจสอบเคร่ืองจักร  และได้รับใบรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมประกาศกําหนด 

ใบรับรองแบ่งเป็นสามระดับ  ได้แก่  ใบรับรองระดับหนึ่ง  ใบรับรองระดับสอง  และใบรับรอง
ระดับสาม   

ข้อ ๖ การพิจารณาออกใบอนุญาตระดับหนึ่ง  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือในสาขา 

ที่เทียบเท่า  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
 (ข) ต้องได้รับใบรับรองระดับหนึ่ง 
 (ค) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

หรือให้บริการเก่ียวกับการรับตรวจสอบเคร่ืองจักร  รวมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท 
 (ข) ต้องมีบุคลากรซึ่งได้รับใบอนุญาตระดับใดระดับหนึ่ง  อย่างน้อยหนึ่งคนปฏิบัติงาน

ประจําอยู่ในนิติบุคคลนั้น 
 (ค) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๗ การพิจารณาออกใบอนุญาตระดับสอง  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือในสาขา 

ที่เทียบเท่าและได้รับใบรับรองระดับสอง  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและได้รับใบรับรองระดับสอง  หรือได้รับใบอนุญาตระดับหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
และมีผลงานการตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบรายก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
ทั้งนี้  โดยต้องเป็นผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตในสัดส่วนร้อยละร้อย   

 (ข) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

หรือให้บริการเก่ียวกับการรับตรวจสอบเคร่ืองจักร  รวมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
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 (ข) ต้องมีบุคลากรซึ่งได้รับใบอนุญาตระดับสองหรือระดับสามอย่างน้อยหนึ่งคน  
ปฏิบัติงานประจําอยู่ในนิติบุคคลนั้น 

 (ค) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๘ การพิจารณาออกใบอนุญาตระดับสาม  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือในสาขา 

ที่เทียบเท่าและได้รับใบรับรองระดับสาม  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและได้รับใบรับรองระดับสาม  หรือได้รับใบอนุญาตระดับสองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
และมีผลงานการตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนระดับสองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบรายก่อนวันย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต  ทั้งนี้  โดยต้องเป็นผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตในสัดส่วนร้อยละร้อย   

 (ข) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

หรือให้บริการเก่ียวกับการรับตรวจสอบเคร่ืองจักร  รวมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 
 (ข) ต้องมีบุคลากรซ่ึงได้รับใบอนุญาตระดับสามอย่างน้อยหนึ่งคน  ปฏิบัติงานประจําอยู่

ในนิติบุคคลนั้น 
 (ค) ต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๙ เม่ือได้ รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   

ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานทันที   
หากนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางเห็นว่า  คําขอรับใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานใด 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งนั้น  ทั้งนี้  ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง 
ออกหลักฐานการแจ้งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ   

ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ คํ าขอ รับใบอนุญ าตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน   
ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางมีหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน   
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ในกรณีที่นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางมีคําสั่งอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาต  เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชําระค่าธรรมเนียม  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้
นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์   

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ 

ให้นําความในข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วย 
โดยอนุโลม   

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางออกใบอนุญาตให้ใหม่ 
โดยระบุคําว่า  “ต่ออายุ”  กํากับไว้ด้วย   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ชํารุดหรือ
ย่ืนหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล่าว   

ให้นําความในข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม 

การออกใบแทนใบอนุญาตให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว้ด้านบนของใบอนุญาต   

ข้อ ๑๓ ให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางเผยแพร่รายชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่ได้รับ
ใบอนุญาตและบัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานทะเบียน
เคร่ืองจักรกลาง 

ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๕ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้   ให้ ย่ืนต่อนายทะเบียนเค ร่ืองจักรกลาง   
ณ  สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือย่ืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘/๒  วรรคสอง  มาตรา  ๘/๓  วรรคสาม  
และมาตรา  ๘/๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต  เป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


