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คูมือสําหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเหน็ชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ข้ันตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อ่ืนๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเหน็ชอบ)  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามนัและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ

ตรวจสอบน้ํามันและหลักเกณฑวธิีการเงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน้าํมนัพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงคลังน้าํมนัพ.ศ. 2556 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกนัอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551 

5) กฎกระทรวงสถานีบริการน้าํมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมอืประชาชน 18/07/2015 10:07  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการ ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 

โทร.032-591218 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใหผูประกอบกิจการควบคุมสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตภายใน๑๕วนัทาํการนับแต

วันที่ทาํการทดสอบและตรวจสอบเสร็จส้ิน 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาเอกสารไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน้เจาหนาที่และ

ผูยื่นจะตองลงนามบนัทึกความบกพรองของรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นดําเนินการ

แกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดจะดําเนนิการคืนเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

๒. พนกังานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาเอกสารและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่จะดําเนนิการแกไขเอกสาร

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น

วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมกีารแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นทราบภายใน๗วนันบัแตวนัทีพ่ิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 

(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถงึตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมป

สําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากดักําหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

กําหนด 
 

1 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณาผลการทดสอบ

และตรวจสอบ 
 

42 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

พลังงาน 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือเห็นชอบ

ผลการทดสอบและ

ตรวจสอบ 
 

2 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

พลังงาน 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือแจงสงผล

การทดสอบและ

ตรวจสอบ 

- 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) 

ผลการทดสอบ

และตรวจสอบ 

- 1 0 ชุด (ฉบับจริงพรอมลง

ลายมือชื่อรับรอง

ผลการทดสอบ

และตรวจสอบ) 

3) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองเปนผู

ทดสอบและ

ตรวจสอบและ

สําเนาหนงัสือ

รับรองเปน

ผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการ

ทดสอบและ

ตรวจสอบ 

สถาบันพัฒนา

เทคนิคพลังงาน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกแผน) 

4) อ่ืนๆ (ถาม)ี - 0 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี

ชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น 3 เลขที่ 555/2 

ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท: 0 2140 7000 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

5) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 04/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


