60. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ถังเก็บนำมัน ถังขนส่งนำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอนำมันที่ได้มีกำรใช้งำนแล้ว ต้องได้รับกำร
ทดสอบและตรวจสอบครบวำระ โดยให้ดำเนินกำรตำมระยะเวลำดังต่อไปนี
- คลังนำมัน ทดสอบครบวำระทุก15 ปี
- คลังนำมัน ทดสอบระบบควบคุมไอนำมันทุก2 ปี (เฉพำะในพืนที่ตำมกฎหมำยกำหนด)
- สถำนที่เก็บรักษำนำมันและสถำนีบริกำรนำมัน ทดสอบครบวำระทุก10 ปี
- สถำนที่เก็บรักษำนำมันและสถำนีบริกำรนำมัน ทดสอบระบบควบคุมไอนำมันทุก2 ปี
(เฉพำะในพืนที่ตำมกฎหมำยกำหนด)
2. ผู้ประกอบกิจกำรที่จะจัดให้มีกำรทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญำตทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนที่จะจัดให้มีกำรทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ15 วันทำกำร
3. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตำม กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบนำมันและ
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบนำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบ
นำมันพ.ศ. 2556
หมำยเหตุ :
1. หำกเห็นว่ำเอกสำรไม่ถูกต้อง หรือยังขำดเอกสำร หรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ยื่นจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นดำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด จะดำเนินกำรคืนเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำเอกสำร และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นจะดำเนินกำรแก้ไขเอกสำร
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบเอกสำรและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมี
ควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพลังงำนจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่ รับหนังสือ และตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด และส่งเรื่องให้
ผู้มีอำนำจพิจำรณำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำแผนกำรทดสอบ เเละ
ตรวจสอบ
(หมำยเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
แจ้งรับทรำบแผนกำรทดสอบและตรวจสอบ
(หมำยเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองสำเนำ

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

22 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

2 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ลาดับ
5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ถูกต้องทุกหน้ำ)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมปิดอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร/ รับรอง
สำเนำถูกต้องเฉพำะบัตรประจำตัวประชำชนทังของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
แผนการทดสอบและตรวจสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 20 เลขที่ 555/2
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 3 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2140 7000

ลาดับ
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะที่ ๑ : ขันตอนกำรแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน กรมธุรกิจพลังงำน สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจ
นำมัน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น กำรออกผลกำรวิเครำะห์ / ให้ควำมเห็นชอบ)
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบ
น้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
3) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
4) กฎกระทรวงสถำนที่เก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
5) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
6) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะที่ 1 : ขันตอนกำรแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ (สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน)

เอกสำรฉบับนีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 24/09/2558

