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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะที่ ๑ : ขัน้ ตอนกำรแจ้ งกำรทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผูท้ ดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผูป้ ฏิ บตั ิ งำนเกี ่ยวกับกำรทดสอบและ
ตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงือ่ นไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556 และประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว

3)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม และประกำศที ่ออกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว

4)

กฎกระทรวงสถำนทีเ่ ก็บรักษำน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2551

5)

กฎกระทรวงสถำนี บริ กำรน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว

6)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบำลตำบลท่ำสำป กองช่ำง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. ถังเก็บน ้ามัน ถังขนส่งน ้ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน ้ามันที่ได้ มีการใช้ งานแล้ ว ต้ องได้ รับการทดสอบ
และตรวจสอบครบวาระ โดยให้ ดาเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
- คลังน ้ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๕ ปี
- คลังน ้ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก ๒ ปี (ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริ การน ้ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๐ ปี
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริ การน ้ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก ๒ ปี
(ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
๒. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ับแจ้ งหรื อผู้อนุญาตทราบล่วงหน้ า
ก่อนที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้ องเป็ นไปตาม กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามันและ
ผู้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ
น ้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ :
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๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถกู ต้ อง หรื อยังขาดเอกสาร หรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ เจ้ าหน้ าที่
และผู้ยื่นจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่น
ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะดาเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะดาเนินการแก้ ไข
เอกสาร หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็น
ว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ รับหนังสือ และ 1 วัน
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐาน ที่
กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ี
อานาจพิจารณามอบหมาย
ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
ดาเนินการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
22 วัน
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบตั งิ านในการทดสอบ
และลงบันทึกนัดวันทดสอบ
ร่วมกับผู้ประกอบการ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

-

การลงนาม/

แจ้ งรับทราบแผนการ

สานักงาน

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

2 วัน

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ทดสอบและตรวจสอบ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

1

ชุด

3)

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีนิติบคุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน ๖
เดือน / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)

2)

3)
4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือแจ้ งกำร ทดสอบและ
ตรวจสอบ
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ

1

แผนกำรทดสอบ และตรวจสอบ
และขันตอนกำร
้
ปฏิบตั งิ ำน
อื่นๆ (ถ้ ำมี)
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร/
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องเฉพำะบัตร
ประจำตัว
ประชำชนทังของผู
้
้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
-

0

0

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าสาป ฝ่ ายอานวยการ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 073-362-485
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

