
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การทดสอบถงัครบวาระระยะที๒่ : ข ัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบ

และตรวจสอบ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรีธรรมราชกระทรวงพลังงาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ใหผู้ป้ระกอบกจิการควบคมุสง่รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหผู้รั้บแจง้หรือผูอ้นุญาตภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัทีท่ า

การทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิน้  

 

หมายเหต ุ : 

 

1. หากเห็นวา่เอกสารไม่ถูกตอ้งหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

จะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ด าเนนิการแกไ้ข /เพิม่เตมิ

หากผูย้ืน่ไม่ด าเนนิการแกไ้ข /เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะด าเนนิการคนืเอกสารประกอบการพจิารณา  

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาเอกสารและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ ืน่จะด าเนนิการแกไ้ขเอกสารหรือยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบรอ้ยแลว้  

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็นวา่มคีวาม

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  

 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์ (Email) 

หรือหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด  

 
 

ช่องทางการใหบ้รกิาร  

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  

ศนูย์บรกิารธรุกจิพลังงานกรมธรุกจิพลังงานศนูย์เอนเนอร์ยีค่อม
เพล็กซอ์าคารบชีัน้ 19 เลขที่555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง /เขต
จตจัุกรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4555 โทรสาร 0 

2794 4300 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน  

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์ถงึวนั
ศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วนัท าการ  
 

ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

1) การตรวจสอบเอกสาร  

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานทีก่ าหนด  

(หมายเหตุ : -) 

1 วนัท าการ  กรมธรุกจิพลังงาน  

 

2) การพจิารณา  

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณาผลการทดสอบและตรวจสอบ  

(หมายเหตุ : -) 

42 วนัท าการ  ส านักความปลอดภัย

ธรุกจิน ้ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 

ลงนามในหนังสอืเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ  

(หมายเหตุ : -) 

2 วนัท าการ  ส านักความปลอดภัย

ธรุกจิน ้ามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร  



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร  

1) 

 

หนงัสอืแจง้สง่ผลการทดสอบและตรวจสอบ  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ (ผูม้อี านาจลงนาม ) 

- 

2) 

 

ผลการทดสอบและตรวจสอบ  

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ (ฉบบัจรงิพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองผลการทดสอบและ

ตรวจสอบ) 

- 

3) 

 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองเป็นผูท้ดสอบและตรวจสอบและส าเนาหนงัสอื

รบัรองเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบ  

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุแผน่ ) 

สถาบนัพัฒนาเทคนคิพลังงาน  

4) 

 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม  

ล าดบั  รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ)  

ไม่มขีอ้มูลคา่ธรรมเนียม 
 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร  

ล าดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร  

1) ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลังงานศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้ 20 เลขที ่555/2 ถนน

วภิาวดรัีงสติแขวง /เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์0 2794 4715 

(หมายเหตุ : -) 
2) ศนูย์รับขอ้รอ้งเรียนกรมธรุกจิพลังงาน (www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้ 19 เลขที ่

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง /เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์0 2794 4111 

(หมายเหตุ : -) 
3) ศนูย์บรกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ : ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม . 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม . 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ  

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน :การทดสอบถังครบวาระระยะที๒่ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลังงานส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน  

ประเภทของงานบรกิาร :กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อืน่ๆ (เชน่การออกผลการวเิคราะห ์ / ใหค้วามเห็นชอบ ) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที่  



 

1)กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบตัขิองผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ามันและผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน
และหลักเกณฑว์ธิกีารเงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามันพ .ศ. 2556 

 

2)กฎกระทรวงคลังน ้ามันพ .ศ. 2556 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  

 

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผา่ของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ .ศ. 2556 

 

4)กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเชือ้เพลงิพ .ศ. 2551 

 

5)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ .ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  

 

6)พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิพ .ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ :บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ /สังคม  

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง , สว่นภมูภิาค  

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :ไม่ม ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน : 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน :การทดสอบถังครบวาระระยะที๒่ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ  
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


