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คูมือสําหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระระยะที๒่ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อื่นๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามันและหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามันพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงคลังน้ํามันพ.ศ. 2556 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ .ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551

5)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

6)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการ
ทดสอบและตรวจสอบ 26/08/2015 10:20
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใหผูประกอบกิจการควบคุมสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตภายใน15 วันทําการนับ
แตวันที่ทําการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาเอกสารไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นเจาหนาที่
และผูยื่นจะตองลงนามบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดจะดําเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาเอกสารและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นจะดําเนินการแกไข
เอกสารหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นทราบภายใน7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมป
สําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 วันทําการ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนด

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

1)
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

42 วันทํา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ

หมายเหตุ
-

-

3/4

ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

พิจารณาผลการทดสอบ
และตรวจสอบ

การ

ลงนามในหนังสือเห็นชอบ
ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ

2 วันทําการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร
หนังสือแจงสงผล การทดสอบและ
ตรวจสอบ
ผลการทดสอบ และตรวจสอบ

1

สําเนาหนังสือ

สถาบันพัฒนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลง
นาม)

1

0

ชุด

0

1

ชุด

(ฉบับจริงพรอมลง
ลายมือชื่อรับรอง
ผลการทดสอบ
และตรวจสอบ)
(รับรองสําเนา
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ที่

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร
รับรองเปนผู
ทดสอบและ
ตรวจสอบและ
สําเนาหนังสือ
รับรองเปน
ผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
อื่นๆ (ถามี)

เทคนิคพลังงาน

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกตองทุกแผน)

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19.

หมายเหตุ

