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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรทดสอบถังครบวำระระยะท่ี๑ : ขัน้ตอนกำรแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลบือมงั 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การทดสอบถงัครบวาระระยะท่ี๑ : ขัน้ตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลบือมงั 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อ่ืนๆ (เชน่การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดคณุสมบติัของผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ำมนัและผูฏ้ิิบติังำนกก่ยววกบักำรทดสอบและ

ตรวจสอบน ้ำมนัและหลกักกณฑ์วิธ่กำรกงืยอนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน ้ำมนัพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงคลงัน ้ำมนัพ.ศ. 2556 และฏระกำศท่ยออกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ำมนักชื้อกพลิงพ.ศ. 2550 และท่ยแก้ไขกพิยมกติมและฏระกำศท่ยออกตำมกฎกระทรวง
ดงักล่ำว 
 

4) กฎกระทรวงสถำนท่ยกก็บรักษำน ้ำมนักชื้อกพลิงพ.ศ. 2551 
 

5) กฎกระทรวงสถำน่บริกำรน ้ำมนักชื้อกพลิงพ.ศ. 2552 และฏระกำศท่ยออกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

6) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนักชื้อกพลิงพ.ศ. 2542 และท่ยแก้ไขกพิยมกติม(ฉบบัท่ย 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
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10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:06  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ  

ท่ยท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบือมงั ต ำบลบือมงั อ ำกภอรำมนั จงัหวดัวะลำ 
โทรศพัท์ 073-299985 
/ ติดต่อดว้วตนกองณหน่ววงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ กฏิดให้บริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (วกกวน้วนัหวดุท่ยทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่กวลำ 
08:30 - 16:30 น. (ม่พกักท่ยวง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
๑. ถงัเก็บน า้มนัถงัขนสง่น า้มนัระบบท่อและอปุกรณ์ระบบควบคมุไอน า้มนัท่ีได้มีการใช้งานแล้วต้องได้รับการทดสอบ
และตรวจสอบครบวาระโดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 
 - คลงัน า้มนัทดสอบครบวาระทกุ๑๕ปี 
 
     - คลงัน า้มนัทดสอบระบบควบคมุไอน า้มนัทกุ๒ปี (ในเฉพาะพืน้ท่ีตามกฎหมายก าหนด) 
 
 - สถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัและสถานีบริการน า้มนัทดสอบครบวาระทกุ๑๐ปี 
 
- สถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัและสถานีบริการน า้มนัทดสอบระบบควบคมุไอน า้มนัทกุ๒ปี 
 
 (ในเฉพาะพืน้ท่ีตามกฎหมายก าหนด) 
 
๒. ผู้ประกอบกิจการท่ีจะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ รับแจ้งหรือผู้อนญุาตทราบล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบไมน้่อยกวา่๑๕วนัท าการ 
 
๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ทดสอบและตรวจสอบน า้มนัและ
ผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการทดสอบและตรวจสอบน า้มนัและหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบ
น า้มนัพ.ศ. ๒๕๕๖ 
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หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่เอกสารไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ ย่ืนจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนด าเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะด าเนินการคืนเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาเอกสารและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนจะด าเนินการแก้ไขเอกสาร
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลกัฐานแล้วเห็น
วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ผู้ มีอ านาจ
พิจารณามอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 

1 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบตังิานในการทดสอบ
และลงบนัทกึนดัวนัทดสอบ
ร่วมกบัผู้ประกอบการ 

22 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
พลงังาน 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งรับทราบแผนการ
ทดสอบและตรวจสอบ 
 

2 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
พลงังาน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด 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 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนงัสือแจ้งกำร
ทดสอบและ
ตรวจสอบ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร/ 
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องเฉพำะบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนทัง้ของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ) 

3) 

แผนกำรทดสอบ
และตรวจสอบ
และขัน้ตอนกำร
ปฏิบตังิำน 

- 1 0 ชดุ - 

4) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่ม่ข้อมูลค่ำธรรมกน่วม 

 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

องค์การบริหารสว่นต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
โทรศพัท์ : 073-299985 
เว็บไซต์ : www.buemang.go.th 
หมายเหตุ- 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่ม่แบบฟอร์ม ตวัอว่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์ 10/09/2558  
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว  
จัดท ำโดย น.ส.จรวยพร  เจือจนัทร์  
อนุมัตโิดย นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ  
เผยแพร่โดย น.ส.สจุรรยา  เพชรรัตน์  
 

 
 

 


