
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง แบบค าขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  

และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

……………………………….……. 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง  แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของ   
ผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน พ.ศ. ๒๕๕๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน  ามัน
เชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑  ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแตบ่ัดนี  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒  แบบค าขอหนังสือรับรอง  แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  และ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปนี  

(๑)  แบบค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  ให้ใช้แบบ ทส.น.๑ 
(๒)  แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  ให้ใช้แบบ ทส.น.๒ 
(๓)  แบบหนังสือรับรองเป็นหัวหน้าวิศวกรทดสอบ  วิศวกรทดสอบ  ให้ใช้แบบ ทส.น.๓ 
(๔)  แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ช านาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ท าลายสภาพเดิม  ให้ใช้แบบ ทส.น.๔ 
(๕)  แบบหนังสือรับรองเป็นผู้ช านาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน  ามัน  ให้ใช้แบบ ทส.น.๕ 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๓    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
             นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 

(นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 



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

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

๑.๒ หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล   

      ทุนจดทะเบียน ..................................................................... บาท 
๒. ที่ตั งส านักงานใหญ่ 
เลขที่ .................................. ห้อง ..................... ชั น .......... อาคาร ....................................................................หมู่ที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสาร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail …………………………………………..………………………. website ....................................................................................... 
๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นาย   นาง   นางสาว  ค าน าหน้า  ...................ชื่อ ..........................................................................................  
ที่อยู่เลขที่ ........................... ห้อง ..................... ชั น .......... อาคาร ..................................................................หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสาร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail .................................................................................... ................................................................................................ 
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นาย   นาง   นางสาว  ค าน าหน้า  ...................ชื่อ ..........................................................................................  
โทรศัพท์ ......................................... ต่อ .......... โทรสาร.................................... ต่อ .............. มือถือ ..................................... 
e-mail .................................................................................... ................................................................................................ 

แบบ ทส.น.๑ 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

ค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน 



แบบ ท.๑ 
-๒- 

ส่วนที่ ๓ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับหนังสือรับรอง (ส าหรับนิติบุคคล)   ..............       ..............  .....  ..... 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนามในค าขอรับหนังสือรับรอง 

 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของนิติบุคคลผู้ขอรับหนังสือรับรอง 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายและ 
     ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
 บัญชีรายการเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ พร้อมรูปถ่ายและเอกสารแสดงการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
     ครอบครอง ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และผู้ปฏิบัติงาน  
     เกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน            
     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ พร้อมระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ 
     หัวหน้าวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผู้ช านาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ท าลายสภาพเดิม และผู้ช านาญการทดสอบและ 
     ตรวจสอบถังเก็บน  ามันตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  
     และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ 
     ตรวจสอบน  ามัน  
 ส าเนาหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ (กรณีต่ออายุ) 

 อ่ืนๆ (ถ้ามี) .............................................................. ............................................................................................................ 
     ..............................................................................................................................................................................................  
ส่วนที่ ๔ : เอกสารหลักฐานผู้ปฏิบัติงานตามบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ                                                                    
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ      
     การทดสอบและตรวจสอบน  ามันและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน (กรณีขอใหม่) 
 ส าเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ท าลายสภาพเดิม ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
     ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
     น  ามันและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน 
 ส าเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน  ามัน ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า 
     ด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน 
     และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน  
 
 

แบบ ทส.น.๑ 



แบบ ทส.น.๑ 

-๓- 
 ส าเนาใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว) 
 ส าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน (กรณีต่ออายุ) 
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) .............................................................. ............................................................................................................ 
     .............................................................. ............................................................................................................................. .. 
 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง 
                                                                              (                                     ) 
                                                                        วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. .......... 



 

 
เลขที ่...........         แบบ ทส.น.๒        
           แบบ ท.๓ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

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

เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ........                 
 

ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ      
การทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานใหญต่ั งอยู่เลขท่ี ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
  
       

 
หนังสือรับรองนี  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่                     เดือน                               พ.ศ.         . 

 
ออกให้  ณ วันที่                     เดือน                               พ.ศ.     

 
 
 

                                                                  . 
       อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  และเงื่อนไขตลอดจนข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 



 

 
เลขที ่.......................     แบบ ทส.น.๓                                                                                             
แบบ ท.๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .. 
อยู่บ้านเลขท่ี ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... ...................................................................... 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ .................................................................. สาขา  
......................................................  .เลขทะเบียน ............................... และมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
น  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน จึงให้เป็น ................................. 
ของ .......................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ระดับท่ี ........... 

 
หนังสือรับรองนี   ให้ใช้ได้จนถึงวันที่      เดือน                           พ.ศ.              . 

 
  ออกให้  ณ วันที่      เดือน                          พ.ศ.              . 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  และเงื่อนไขตลอดจนข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 

 

รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก 

ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม. 



 

 

  
เลขที ่.....................                       แบบ ทส.น.๔                                                                          
แบบ ท.๕ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสือรับรองนี ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .. 
อยู่บ้านเลขท่ี ................................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ได้ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบกรรมวิธีไม่ท าลายสภาพเดิมตามหลักสูตรของ ................................................. 
................................................................................  สาขาวิชา ................................................ และมีคุณสมบัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน จึงให้เป็น
ผู้ช านาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ท าลายสภาพเดิมของ ...............................................................ซึ่งเป็นผู้ทดสอบ
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หนังสือรับรองนี ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
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  และเงื่อนไขตลอดจนข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 

 

รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก 

ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม. 


