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คู่มือสาํหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที� ๑ : ขั �นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื�อกระบวนงาน: การทดสอบถงัครบวาระ ระยะที
 ๑ : ขั %นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อื
นๆ (เชน่ การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบติัของผูท้ดสอบและตรวจสอบนํ�ามนัและผูป้ฏิบติังานเกี#ยวกบัการทดสอบและ
ตรวจสอบนํ�ามนั และหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไขในการทดสอบและตรวจสอบนํ�ามนั พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงคลงันํ�ามนั พ.ศ. 2556 และประกาศที#ออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
3) กฎกระทรวงควบคมุไอนํ�ามนัเชื�อเพลิง พ.ศ. 2550 และที#แก้ไขเพิ#มเติม และประกาศที#ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 
4) กฎกระทรวงสถานที#เก็บรักษานํ�ามนัเชื�อเพลิง พ.ศ. 2551 
5) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ�ามนัเชื�อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที#ออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
6) พระราชบญัญติัควบคมุนํ�ามนัเชื�อเพลิง พ.ศ. 2542 และที#แก้ไขเพิ#มเติม(ฉบบัที# 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การทดสอบถงัครบวาระ ระยะที
 ๑ : ขั %นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ  
(อบต.บ้านวา่น อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นว่าน  ม.2 ต.บา้นว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110  

โทรศพัท์/โทรสาร 042-014706 , 042-014620/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที#ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. ถงัเก็บนํ %ามนั ถงัขนสง่นํ %ามนั ระบบทอ่และอปุกรณ์ระบบควบคมุไอนํ %ามนัที
ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบ
และตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดําเนินการตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี % 
 - คลงันํ %ามนั ทดสอบครบวาระทกุ ๑๕ ปี 
 - คลงันํ %ามนั ทดสอบระบบควบคมุไอนํ %ามนัทกุ ๒ ปี (ในเฉพาะพื %นที
ตามกฎหมายกําหนด) 
 - สถานที
เก็บรักษานํ %ามนัและสถานีบริการนํ %ามนั ทดสอบครบวาระทกุ ๑๐ ปี 
- สถานที
เก็บรักษานํ %ามนัและสถานีบริการนํ %ามนั ทดสอบระบบควบคมุไอนํ %ามนัทกุ ๒ ปี 
 (ในเฉพาะพื %นที
ตามกฎหมายกําหนด) 
๒. ผู้ประกอบกิจการที
จะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ รับแจ้งหรือผู้อนญุาตทราบลว่งหน้า
ก่อนที
จะจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนัทําการ 
๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัขิองผู้ทดสอบและตรวจสอบนํ %ามนัและ
ผู้ปฏิบตังิานเกี
ยวกบัการทดสอบและตรวจสอบนํ %ามนั และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ
นํ %ามนัพ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมายเหต ุ: 
๑. หากเห็นวา่เอกสารไมถ่กูต้อง หรือยงัขาดเอกสาร หรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ในขณะนั %น เจ้าหน้าที

และผู้ ยื
นจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื
น
ดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิ หากผู้ ยื
นไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ภายในระยะเวลาที
กําหนด จะดําเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
๒. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพ่ิจารณาเอกสาร และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นจะดําเนินการแก้ไข
เอกสาร หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั %นเรียบร้อยแล้ว 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลกัฐานแล้วเห็น
วา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
 รับหนงัสือ และ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐาน   ที

กําหนด และสง่เรื
องให้ผู้ มี
อํานาจพิจารณามอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
วา่น อําเภอทา่
บอ่ จงัหวดั
หนองคาย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบตังิานในการทดสอบ 
และลงบนัทกึนดัวนัทดสอบ
ร่วมกบัผู้ประกอบการ 
 

22 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
วา่น อําเภอทา่
บอ่ จงัหวดั
หนองคาย 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งรับทราบแผนการ
ทดสอบและตรวจสอบ 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
วา่น อําเภอทา่
บอ่ จงัหวดั
หนองคาย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   25 วนั 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั %นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 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) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือแจ้งการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

ประชาชนทั 6งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

แผนการทดสอบ
และตรวจสอบ 
และขั 6นตอนการ
ปฏิบตังิาน 

- 1 0 ชดุ - 

4) อื8นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น ม.2 ต.บ้านวา่น อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 43110 

หมายเหตุ (โทรศพัท์/โทรสาร 042-014706,042-014620) 
2) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น www.tambolbanwan.com 

หมายเหตุ - 
3) 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 
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19. หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

 

วันที�พมิพ์ 10/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั %นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น 

อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 


