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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรทดสอบถังครบวำระระยะท่ี ๒ : ขั้นตอนกำรเห็นชอบผลกำรทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบึงเจริญ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อ่ืนๆ (เช่นการออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1) กฎกระทรวงก้ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ำมันและผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและ

ตรวจสอบน ้ำมันและหลักเกณฑ์วิธีกำรเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน ้ำมัน พ.ศ. 2556 
2) กฎกระทรวงคลังน ้ำมัน พ.ศ. 2556 และประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน ้ำมันพ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถำนที่เก็บรักษำน ้ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2551 
5) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ้ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
6) พระรำชบัญญัติควบคุมน ้ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 10:07  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบำลต้ำบลบึงเจริญ อ้ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด) ตั งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตภายใน ๑๕ วัน ท าการนับแต่
วันที่ท าการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะด าเนินการคืนเอกสารประกอบการพิจารณา 
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๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสารและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะด าเนินการแก้ไขเอกสารหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี
ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับ
ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนด 
 

1 วัน ทต.บึงเจริญ - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ 
 

42 วัน ทต.บึงเจริญ - 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือเห็นชอบผล
การทดสอบและตรวจสอบ 
 

2 วัน ทต.บึงเจริญ - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนังสือแจ้งส่งผล
การทดสอบและ
ตรวจสอบ 

- 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

2) 

ผลการทดสอบ
และตรวจสอบ 

- 1 0 ชุด (ฉบับจริงพร้อมลง
ลายมือชื่อรับรอง
ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ) 

3) 

ส าเนาหนังสือ
รับรองเป็นผู้
ทดสอบและ
ตรวจสอบและ
ส าเนาหนังสือ
รับรองเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ 

สถาบันพัฒนา
เทคนิคพลังงาน 

0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกแผ่น) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

      ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

     ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


