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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะท่ี ๒ : ขัน้ตอนกำรเหน็ชอบผลกำรทดสอบและ
ตรวจสอบ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การทดสอบถงัครบวาระ ระยะท่ี ๒ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อ่ืนๆ (เชน่ การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดคณุสมบติัของผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ำมนัและผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบักำรทดสอบและ
ตรวจสอบน ้ำมนั และหลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่นไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน ้ำมนั พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงคลงัน ้ำมนั พ.ศ. 2556 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ้ำมนั พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนทีเ่ก็บรักษำน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 
 

5) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

6) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
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10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การทดสอบถงัครบวาระ ระยะท่ี ๒ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบำลต ำบลท่ำสำป กองช่ำง โทรศพัท์ 073-362-485/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ให้ผู้ประกอบกิจการควบคมุสง่รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้ รับแจ้งหรือผู้อนญุาตภายใน15 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีท าการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิน้ 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่เอกสารไมถ่กูต้อง หรือยงัขาดเอกสาร หรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ เจ้าหน้าท่ี
และผู้ ย่ืนจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะด าเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
 
2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาเอกสาร และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนจะด าเนินการแก้ไขเอกสาร 
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลกัฐานแล้วเห็น
วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนทราบภายใน7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
(Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจน พร้อมติดแสตมป์
ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนด 
 

1 วนัท าการ กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณาผลการทดสอบ
และตรวจสอบ 
 

42 วนัท าการ ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือเห็นชอบ
ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ 
 

2 วนัท าการ ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนงัสือแจ้งสง่ผล
การทดสอบและ

- 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตรวจสอบ 

2) 

ผลการทดสอบ
และตรวจสอบ 

- 1 0 ชดุ (ฉบบัจริงพร้อมลง
ลายมือช่ือรับรอง
ผลการทดสอบ
และตรวจสอบ) 

3) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรองเป็นผู้
ทดสอบและ
ตรวจสอบ และ
ส าเนาหนงัสือ
รับรองเป็น
ผู้ปฏิบตังิาน
เก่ียวกบัการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ 

สถาบนัพฒันา
เทคนิคพลงังาน 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุแผน่) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่าสาป ฝ่ายอ านวยการ อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 

โทรศพัท์ 0073-362-485 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง

ยะลา จงัหวดัยะลา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


