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คู่มือสาํหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะท่ี ๑ : ขัน้ตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การทดสอบถงัครบวาระ ระยะท่ี ๑ : ขัน้ตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เชน่ การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบติัของผูท้ดสอบและตรวจสอบน้ํามนัและผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการทดสอบและ

ตรวจสอบน้ํามนั และหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามนั พ.ศ. 2556 

 

2) กฎกระทรวงคลงัน้ํามนั พ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

 

3) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

 

4) กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 

 

5) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

 

6) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การทดสอบถงัครบวาระ ระยะท่ี ๑ : ขัน้ตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

อบต.สากอ สําเนาคูมื่อประชาชน 24/08/2015 22:29  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 073-

654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 (กอง

ช่าง,กองศึกษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทูร้้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

๑. ถงัเก็บนํา้มนั ถงัขนสง่นํา้มนั ระบบทอ่และอปุกรณ์ระบบควบคมุไอนํา้มนัท่ีได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบ

และตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดําเนินการตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 

 - คลงันํา้มนั ทดสอบครบวาระทกุ ๑๕ ปี 

 

     - คลงันํา้มนั ทดสอบระบบควบคมุไอนํา้มนัทกุ ๒ ปี (ในเฉพาะพืน้ท่ีตามกฎหมายกําหนด) 

 

 - สถานท่ีเก็บรักษานํา้มนัและสถานีบริการนํา้มนั ทดสอบครบวาระทกุ ๑๐ ปี 

 

- สถานท่ีเก็บรักษานํา้มนัและสถานีบริการนํา้มนั ทดสอบระบบควบคมุไอนํา้มนัทกุ ๒ ปี 

 

 (ในเฉพาะพืน้ท่ีตามกฎหมายกําหนด) 

 

๒. ผู้ประกอบกิจการท่ีจะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ รับแจ้งหรือผู้อนญุาตทราบลว่งหน้า

ก่อนท่ีจะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนัทําการ 

 

๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัขิองผู้ทดสอบและตรวจสอบนํา้มนัและ

ผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการทดสอบและตรวจสอบนํา้มนั และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบ

นํา้มนัพ.ศ. ๒๕๕๖ 
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หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเห็นวา่เอกสารไมถ่กูต้อง หรือยงัขาดเอกสาร หรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ เจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน

ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะดําเนินการคืนเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาเอกสาร และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนจะดําเนินการแก้ไข

เอกสาร หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลกัฐานแล้วเห็น

วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับหนงัสือ และ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐาน   ท่ี

กําหนด และสง่เร่ืองให้ฝ่าย

กํากบักิจการพลงังาน 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณาตรวจแผนการ

ปฏิบตังิานในการทดสอบ 

และลงบนัทกึนดัวนัทดสอบ

ร่วมกบัผู้ประกอบการ 
 

22 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งรับทราบแผนการ

ทดสอบและตรวจสอบ 
 

2 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   25 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน ๖ 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้งการ

ทดสอบและ

ตรวจสอบ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

แผนการทดสอบ

และตรวจสอบ 

และขัน้ตอนการ

ปฏิบตังิาน 

- 1 0 ชดุ - 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 

อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ 

๔๑๑๑ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี (เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต 

กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

หมายเหตุ - 
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3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 

073-654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 

(กองชา่ง,กองศกึษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทู้ ร้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


