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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน   

และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕   วรรคหนึ่ง  และมาตรา   ๗   (๔)   (๕ )  และ  (๗ )   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ  
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน”  หมายความว่า  น้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
“การทดสอบและตรวจสอบ”  หมายความว่า  การทดสอบ  การตรวจสอบ  การตรวจวัดสภาพ

และคุณภาพตามมาตรฐาน  รวมทั้งการทดสอบ  และการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของการติดตั้ง
รายการต่าง ๆ  ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถังน้ํามัน  ถังเก็บน้ํามัน  ถังขนส่งน้ํามัน  และอุปกรณ์ 
(๒) ระบบท่อน้ํามัน  ระบบการขนส่งน้ํามัน  ระบบไฟฟ้า  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  

ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตรายจากการขนส่งน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตราย
จากการจ่ายน้ํามัน  และอุปกรณ์ 

(๓) ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน   
(๔) การดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวกับ  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
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“ผู้ทดสอบและตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้ดําเนินกิจการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรม
เก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ  และออกเอกสารรับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

“หัวหน้าวิศวกรทดสอบ”  หมายความว่า  หัวหน้าวิศวกรผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ 
และตรวจสอบ  ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ทดสอบและตรวจสอบให้ทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานทดสอบ
และตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  รวมทั้งตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบและตรวจสอบ  แล้วรายงานผล
ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบเพื่อออกเอกสารรับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 

“วิศวกรทดสอบ”  หมายความว่า  วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
“การตรวจสอบตามวาระ”  หมายความว่า  การตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุน้ํามัน  ระบบ

ท่อน้ํามันและอุปกรณ์  รวมทั้งเครื่องมือที่เก่ียวข้อง  ทุกหนึ่งปี 
“สถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  

คลังน้ํามัน  และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามันโดยระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ การทดสอบและตรวจสอบต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ  ตามระดับ
และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๔ ผู้ทดสอบและตรวจสอบแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๑  สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ  

ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ํามันรวมกันไม่เกิน  ๓๖๐,๐๐๐  ลิตร  
ดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  ลิตร  ได้แก่  ถังน้ํามัน  ถังเก็บน้ํามัน
ขนาดเล็ก  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน  ถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้ง
ภายในโป๊ะเหล็ก  และอุปกรณ์  เว้นแต่ถังเก็บน้ํามันในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามันโดยระบบ 
การขนส่งน้ํามันทางท่อ 

 (ข) ระบบท่อน้ํามัน  ระบบไฟฟ้า  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ระบบป้องกันอันตราย
จากการเก็บน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ํามัน  และอุปกรณ์ 

 (ค) ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
(๒) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๒  สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ  

ในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ํามันรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลิตร  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ได้แก่  ถังน้ํามัน  ถังขนส่งน้ํามัน  
ถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ชนิดถัง 
ตามแนวตั้ง  ถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน  ถงัเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก  และอุปกรณ์  เว้นแต่ถังเก็บน้ํามัน
ในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามันโดยระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

 (ข) ระบบท่อน้ํามัน  ระบบไฟฟ้า  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ระบบป้องกันอันตราย
จากการเก็บน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ํามัน  และอุปกรณ์ 

 (ค) ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
(๓) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๓  สามารถดําเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ  

ทุกประเภทในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ภาชนะบรรจุน้ํามัน  และอุปกรณ์ 
 (ข) ระบบท่อน้ํามัน  ระบบการขนส่งน้ํามัน  ระบบไฟฟ้า  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  

ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตรายจากการขนส่งน้ํามัน  ระบบป้องกันอันตราย
จากการจ่ายน้ํามัน  และอุปกรณ์ 

 (ค) ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 

หมวด  ๒ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๕ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบมี  ๔  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก  ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยรังสี  (radiographic  inspection) 
 (ข) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (ultrasonic  inspection) 
 (ค) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก  (magnetic  particle  inspection)   
 (ง) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยกล่องสุญญากาศ  (vacuum  box) 
 (จ) ชุดตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึม  (liquid  penetrant  inspection) 
(๒) เครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุน้ํามันและระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์  ซ่ึงอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วย 
 (ก) เครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ํามัน  (tank  flaw  scan) 
 (ข) เครื่องตรวจวัดความหนาของถังเก็บน้ํามัน  (ultrasonic  thickness  measurement) 
 (ค) เครื่องตรวจวัดความแข็งของถังเก็บน้ํามัน  (hardness  tester) 
 (ง) เครื่องตรวจวัดความลึก  (depth  gauge) 
 (จ) เครื่องมือตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง  (plumbness) 
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 (ฉ) เครื่องมือตรวจสอบการทรุดตัว  (surveyor’s  level) 
 (ช) เทปวัดระยะชนิดเหล็ก  (steel  tape) 
(๓) เครื่องมือทดสอบสภาวะภายใต้ความดันของภาชนะบรรจุน้ํามัน  และระบบท่อน้ํามัน 

และอุปกรณ์  ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) เครื่องสูบอัดอากาศ  (air  compressor) 
 (ข) เครื่องสูบอัดน้ํา  (pressure  water  pump) 
 (ค) มาตรวัดความดันมาตรฐาน  (standard  pressure  gauge) 
 (ง) อุปกรณ์ปรับความดัน  (pressure  regulator) 
 (จ) เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์นิรภัย  (safety  relief  valve  tester) 
(๔) เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   

ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า  (volt  meter) 
 (ข) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า  (amp  meter)   
 (ค) เครื่องมือวัดความต้านทานของหลักสายดิน  (ground  tester) 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องมีเอกสารแสดงการได้มา 

ซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตลอดอายุหนังสือรับรองของผู้ทดสอบและตรวจสอบ  และมีคู่มือ 
การทํางาน  รวมทั้งมีการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและจําเป็น  เพื่อให้การทดสอบและตรวจสอบเที่ยงตรง
และมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๓ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ 

และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๑  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่าสามล้านบาท  และเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(๒) ต้องจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบ 
และตรวจสอบ  เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน  รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบ 
และตรวจสอบ  อันทําให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ 
และตรวจสอบ  หรือเกิดอันตรายแก่มนุษย์  ทรัพย์สิน  และส่ิงแวดล้อม   



หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้  ซ่ึงยังไม่พ้นระยะเวลาสามปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจําให้แก่ผู้ทดสอบ
และตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๑)  
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
  ๑) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๑)  (ก)  ๑)  

และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
  ๒) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๑)  (ก)  ๒)  

และ  ๓)  และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๔)  

จํานวนอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ  โดยจะกําหนดเป็นตัวอักษร  ตัวเลข  ภาพ  

หรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้   
ในกรณีที่ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง  ลักษณะและระยะ

ปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟ้า  จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม  (๕)  (ข)  ๒)  
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  ก็ได้ 

ข้อ ๗ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๒  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท  และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(๒) ต้องจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบ 
และตรวจสอบ  เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน  รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบ 
และตรวจสอบ  อันทําให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ 
และตรวจสอบ  หรือเกิดอันตรายแก่มนษุย์  ทรัพย์สิน  และส่ิงแวดล้อม   

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้  ซ่ึงยังไม่พ้นระยะเวลาสามปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจําให้แก่ผู้ทดสอบ
และตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๒)  
จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน 

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
  ๑) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๒)  (ก)  ๑)  

และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน 
  ๒) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๒)  (ก)  ๒)  

และ  ๓)  และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
 (ค) ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ  ๑๑  (๑)  จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมทั้ง  ๔  สาขาวิชา  หรือในกรณี
ที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน  โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ในแต่ละสาขาวิชาจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน 

(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  ทุกประเภท  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ  โดยจะกําหนดเป็นตัวอักษร  ตัวเลข  ภาพ  

หรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้   
ในกรณีที่ ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง  ลักษณะและ 

ระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟ้า  จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม  (๕)  (ข)  ๒)  
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  ก็ได้ 

ข้อ ๘ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๓  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท  และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(๒) ต้องจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบ 
และตรวจสอบ  เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน  รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบ 
และตรวจสอบ  อันทําให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ 
และตรวจสอบ  หรือเกิดอันตรายแก่มนุษย์  ทรัพย์สิน  และส่ิงแวดล้อม   

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้  ซ่ึงยังไม่พ้นระยะเวลาสามปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจําให้แก่ผู้ทดสอบ
และตรวจสอบ  ดงัต่อไปนี้ 



หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๓)  
จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน   

 (ข) วิศวกรทดสอบ 
  ๑) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๓)  (ก)  ๑)  

และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 
  ๒) วิศวกรทดสอบ  ซ่ึงมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๓)  (ก)  ๒)  

และ  ๓)  และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
 (ค) ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ  ๑๑  (๒)  (ก)  ๑)  และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน   
 (ง) ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ  ๑๑  (๒)  (ก)  ๒)  และ  (ข)  จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมทั้ง  ๔  สาขาวิชา  
หรือในกรณีที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน  โดยมีผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน 

 (จ) ผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๑๒  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  ทุกประเภท  จํานวนอย่างน้อยสองชุด  
เว้นแต่เครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ํามัน  (tank  flaw  scan)  มีจํานวนอย่างน้อยหนึ่งชุด 

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ  โดยจะกําหนดเป็นตัวอักษร  ตัวเลข  ภาพ  
หรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอยา่งใดก็ได้ 

ในกรณีที่ ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดําเนินการตรวจสอบที่ตั้ง  ลักษณะและ 
ระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันหรือระบบไฟฟ้า  จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม  (๕)  (ข)  ๒)  
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  ก็ได้ 

ข้อ ๙ หัวหน้าวิศวกรทดสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๑ 
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 (ข) เป็นผู้มีความรู้  ความชํานาญ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ

และตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน  หรือภาชนะ

รับความดัน  ระบบท่อและอุปกรณ์  มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
  ๒) ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบ  ตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม  ถังเก็บ 



หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

และจ่ายก๊าซ  ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  
ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบ
ตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

  ๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ   
ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ  และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือ 
ในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

  ๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ  และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบ
และตรวจสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบ 
และตรวจสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 (ค) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม 
 (ง) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (จ) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ฉ) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงานในการทดสอบและตรวจสอบ   

ซ่ึงยังไม่พ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
(๒) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๒   
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 (ข) เป็นผู้มีความรู้  ความชํานาญ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ

และตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน  หรือภาชนะ

รับความดัน  ระบบท่อและอุปกรณ์  มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  ๒) ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบของผู้ทดสอบ

และตรวจสอบประเภทที่  ๑  หรือประเภทที่  ๒  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ 
และอุปกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
หรือได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

  ๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ   
ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ  และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือ 
ในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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  ๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ประเภทที่  ๑  หรือประเภทที่  ๒  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ  
และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หรือในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 (ค) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ)   
(๓) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๓ 
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

มาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  หรือระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
 (ข) เป็นผู้มีความรู้  ความชํานาญ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ

และตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน  หรือภาชนะ

รับความดัน  ระบบท่อและอุปกรณ์  มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  ๒) เป็นผู้ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบของ 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทที่  ๑  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของ
ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ  และอุปกรณ์  
และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือได้รับ
ใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

  ๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ   
ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ  และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือ 
ในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าว  จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

  ๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ประเภทที่  ๑  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ  และการออก
ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือ 
ในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกล่าว  จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
ข้อ ๑๐ วิศวกรทดสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๑ 
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
  ๒) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
  ๓) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟา้  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
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(๒) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๒   
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
  ๒) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
  ๓) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
(๓) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๓   
 (ก) เป็นวิศวกร  ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
  ๒) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
  ๓) ระดับไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
ข้อ ๑๑ ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิมของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๒   
 (ก) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ  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  ได้แก่  การทดสอบด้วยรังสี  
การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก  และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม  
หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ํากว่าระดับสอง   

 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
(๒) ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิมของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่  ๓ 
 (ก) ผ่านการฝึกอบรมในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ  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  ได้แก่  การทดสอบด้วยรังสี  
การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก  และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม  
หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ํากว่าระดับสาม   
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  ๒) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ  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  ได้แก่  การทดสอบด้วยรังสี  
การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก  และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม  
หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ํากวา่ระดับสอง   

 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
ข้อ ๑๒ ผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน  API-653  จาก  American  Petroleum  Institute  

หรือมาตรฐาน  EEMUA  159  จาก  The  Engineering  Equipment  and  Materials  Users’  Association  
หรือสถาบันอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

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

หมวด  ๔ 
หนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ 

และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบ 
 

 

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  หรือปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าวิศวกรทดสอบ  
วิศวกรทดสอบ  ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  หรือผู้ชํานาญการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ํามัน  ให้ยื่นคําขอหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว  ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน   

ข้อ ๑๔ เม่ืออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
แล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ให้ออกหนังสือ
รับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดไว้เป็นหลักฐาน 

ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  เครื่องมือของผู้ทดสอบและ
ตรวจสอบที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานว่ามีสภาพ 
การใช้งานได้ดี   

ข้อ ๑๕ หนังสือรับรองที่ออกให้ตามข้อ  ๑๔  ให้มีอายุสามปี   
ข้อ ๑๖ ผู้รับหนังสือรับรองซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง  ให้ยื่นคําขอต่ออายุ 

หนังสือรับรองภายในหกสิบวันก่อนวนัทีห่นังสือรับรองส้ินอายุ  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุหนังสือรับรองแล้ว  
ให้ปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบต่อไปได้โดยถือว่าเป็นผู้รับหนังสือรับรองจนกว่าจะได้รับแจ้งคําส่ัง 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๗ ผู้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบและตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ  ตลอดจนข้อปฏิบัติที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  และประกาศที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรงตามข้อกําหนด

ของเครื่องมือ  เว้นแตม่าตรวัดความดันมาตรฐาน  (standard  pressure  gauge)  ให้ทําการสอบเทียบ
ตามมาตรฐานทุกหกเดือน  ทั้งนี้  การตรวจสอบดังกล่าวต้องมีเอกสารกํากับการตรวจสอบเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบทุกครั้งที่ทําการตรวจสอบ  และต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ
ภายในเวลาอันสมควร 

(๒) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบครบถ้วนตามจํานวนที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  
ตลอดอายุหนังสือรับรองของผู้ทดสอบและตรวจสอบ  และทุกปีต้องยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ให้ตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าวว่ามีสภาพการใช้งานได้ดี   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๑๗  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจส่ังเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ 

ผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะขอหนังสือรับรองอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นสามปี 
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้น 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงเฉพาะเรื่อง  และตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๐ ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องดําเนินการทดสอบและตรวจสอบเองโดยไม่จัดจ้างผู้อ่ืน
รับจ้างเหมาช่วงดําเนินการแทน  และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเป็นผู้ออกแบบ  ผู้ก่อสร้าง  หรือผู้ผลิต
ส่ิงที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบ  หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจํากัด  ซ่ึงเป็นผู้ออกแบบ  ผู้ก่อสร้าง  หรือผู้ผลิตส่ิงที่จะทําการทดสอบ
และตรวจสอบ 

ข้อ ๒๑ ผู้ทดสอบและตรวจสอบของผู้ประกอบกิจการควบคุมจะดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
ของตนเองไม่ได้  เวน้แต่ในกรณีผู้ทดสอบและตรวจสอบของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  จะดําเนินการทดสอบและตรวจสอบของตนเองได้เฉพาะการทดสอบ
และตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจําปีและการตรวจสอบตามวาระเท่านั้น 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทําการ 



หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๒๓ ในการทดสอบและตรวจสอบแต่ละคร้ัง  ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องจัดให้มีหัวหน้า
วิศวกรทดสอบหรือวิศวกรทดสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าวิศวกรทดสอบ  
ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๒๔ เม่ือทําการทดสอบและตรวจสอบเสร็จ  ให้ประทับ  ผนึก  หรือปิดเครื่องหมายแสดง
การทดสอบและตรวจสอบไว้ที่ส่ิงที่ได้ทําการทดสอบและตรวจสอบ  และเม่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
ได้จัดทํารายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมส่งรายงาน
ผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ทําการทดสอบ
และตรวจสอบเสร็จส้ิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันทีก่ฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบ
และตรวจสอบหรือมีแต่ไม่เพียงพอ  การทดสอบและตรวจสอบให้ดําเนินการโดยผู้ประกอบกิจการควบคุม  
โดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  (๔)  (๕)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  วิธีการปฏิบัติงาน  และการจัดให้มีและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด  
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเก็บรักษา  การขนส่ง  การใช้  การจําหน่าย  การแบ่งบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงของ
สถานที่เก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง  สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง  และคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  รวมทั้งการควบคุมอื่นใด  
หรือกําหนดการอื่นใดอันจําเป็น  ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง  สมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบนํ้ามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
และตรวจสอบนํ้ามัน  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  ตลอดจน 
การจัดให้มีและการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบนํ้ามัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


