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คู่มือสาหรั บประชาชน: การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนการแจ้ งการทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อื่นๆ (เช่นการออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ดสอบและตรวจสอบน้ามันและผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกี ่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ามันและหลักเกณฑ์วิธีการเงือ่ นไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ามันพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ามันพ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มและประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
4) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2551
5) กฎกระทรวงสถานีบริ การน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
1.
2.
3.
4.
5.
1)

11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักการช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ
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1 ถนนสุทธิภิรมย์ ตาบลปากน ้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 134-136 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ถังเก็บน ้ามันถังขนส่งน ้ามันระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน ้ามันที่ได้ มีการใช้ งานแล้ วต้ องได้ รับการทดสอบ
และตรวจสอบครบวาระโดยให้ ดาเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
- คลังน ้ามันทดสอบครบวาระทุก 15 ปี
- คลังน ้ามันทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก 2 ปี (ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริการน ้ามันทดสอบครบวาระทุก 10 ปี
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริการน ้ามันทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก 2 ปี
(ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
2. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ับแจ้ งหรื อผู้อนุญาตทราบล่วงหน้ า
ก่อนที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า 15วันทาการ
3. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้ องเป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามันและ
ผู้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน ้ามันและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ
น ้ามันพ.ศ. 2556
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนันเจ้
้ าหน้ าที่และ
ผู้ยื่นจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นดาเนินการ
แก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะดาเนินการคืนเอกสารประกอบการ
พิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสารและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะดาเนินการแก้ ไขเอกสาร
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็น
ว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่รับหนังสือและ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ีอานาจ
พิจารณามอบหมายให้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
ดาเนินการ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบตั งิ านในการทดสอบ
และลงบันทึกนัดวันทดสอบ
ร่วมกับผู้ประกอบการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

22 วัน

สานักการช่าง

เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

2 วัน

สานักการช่าง

เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

แจ้ งรับทราบแผนการ
ทดสอบและตรวจสอบ

หมายเหตุ

เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (กรณีบคุ คล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีนิตบิ คุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

หนังสือแจ้ งการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

แผนการทดสอบ
และตรวจสอบ
และขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ าน

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจาตัว
ประชาชนทังของผู
้
้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

อื่นๆ (ถ้ ามี)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ-(1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์.
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ-(เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/08/2558
ประกาศแล้ ว
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ

