
คู่มือส าหรบัประชาชน : การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวง
พลังงาน 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ถังเก็บน้ ามัน ถังขนส่งน้ ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ ามันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับ
การทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 - คลังน้ ามัน ทดสอบครบวาระทุก15 ปี 
- คลังน้ ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ ามันทุก2 ปี (เฉพาะในพื้นที่ตามกฎหมายก าหนด) 
 - สถานที่เก็บรักษาน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน ทดสอบครบวาระทุก10 ปี 
- สถานที่เก็บรักษาน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ ามันทุก2 ปี 
 (เฉพาะในพื้นที่ตามกฎหมายก าหนด) 
 
2. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนญุาต
ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะจัดใหม้ีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า15 วันท าการ 
 
3. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบ
และตรวจสอบน้ ามันพ.ศ. 2556 
 
หมายเหตุ : 
 
1. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จะด าเนินการคืนเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะด าเนินการ
แก้ไขเอกสาร หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 



องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :25 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน   ที่ก าหนด และส่งเรือ่ง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอ 

ชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาแผนการทดสอบ เเละ
ตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: -) 

22 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอ 

ชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

แจ้งรับทราบแผนการทดสอบและตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอ 

ชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

หนังสือแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

4) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รบัรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

แผนการทดสอบและตรวจสอบ และขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

อื่นๆ (ถ้าม)ี 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 



ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 

ชื่อกระบวนงาน:การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลงังาน ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อืน่ๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1)กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ
น้ ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน พ.ศ. 2556 
2)กฎกระทรวงคลังน้ ามัน พ.ศ. 2556 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
4)กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2551 
5)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
6)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการ
ทดสอบและตรวจสอบ สุทธศิา 15/10/2015 11:21 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 
 
 
 
 
 
 

 


