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คูมือสําหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจงการทดสอบและตรวจสอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจงการทดสอบและตรวจสอบ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อื่นๆ (เชน การออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงคลังน้ํามัน พ.ศ. 2556 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว

4)

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

5)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

6)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
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10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจงการทดสอบและตรวจสอบ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานพลังงานจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ถังเก็บน้ํามัน ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอและอุปกรณระบบควบคุมไอน้ํามันที่ไดมีการใชงานแลว ตองไดรับการ
ทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยใหดําเนินการตามระยะเวลาดังตอไปนี้
- คลังน้ํามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๕ ป
- คลังน้ํามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันทุก ๒ ป (ในเฉพาะพื้นที่ตามกฎหมายกําหนด)
- สถานที่เก็บรักษาน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๐ ป
- สถานที่เก็บรักษาน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันทุก ๒ ป
(ในเฉพาะพื้นที่ตามกฎหมายกําหนด)
๒. ผูประกอบกิจการที่จะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตทราบ
ลวงหนากอนที่จะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
๓. ผูทดสอบและตรวจสอบตองเปนไปตาม กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามันพ.ศ.
๒๕๕๖
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาเอกสารไมถูกตอง หรือยังขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
เจาหนาที่และผูยื่นจะตองลงนามบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด จะดําเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาเอกสาร และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นจะดําเนินการแกไข
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เอกสาร หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ รับหนังสือ และ 1 วัน
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐาน ที่กําหนด และสง
เรื่องใหผูมีอํานาจพิจารณา
มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดําเนินการ

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบัติงานในการทดสอบ
และลงบันทึกนัดวันทดสอบ
รวมกับผูประกอบการ

22 วัน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจงรับทราบแผนการ
ทดสอบและตรวจสอบ

2 วัน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

-
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ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บาน
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล /
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
ออกใหไมเกิน ๖
บุคคล
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือแจงการ 1
0
ฉบับ
1) ทดสอบและ
ตรวจสอบ
หนังสือมอบ
1
0
ชุด
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
2) ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

3)

แผนการทดสอบ

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
-

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
-
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ที่

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
และตรวจสอบ
และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
อื่นๆ (ถามี)
0
0
ชุด
-

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี
ชั้น ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔
๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการรวม กระทรวงพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 3 เลขที่ 555/2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท: 0 2140 7000
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /www.kalasin-mu.go.th
หมายเหตุ (-)
5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ

6/6

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ
อนุมัติโดย จารุวัฒน บุญเพิ่ม
เผยแพรโดย อภิวัฒน ปะกิทัง

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

01/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท.
-

