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คูม่อืส าหรบัประชาชน : การทดสอบถงัครบวาระ ระยะที ่๒ : ข ัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบ

และตรวจสอบ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ใหผู้ป้ระกอบกจิการควบคมุสง่รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหผู้รั้บแจง้หรอืผูอ้นุญาตภายใน 15 วนั ท าการนับ

แตว่นัทีท่ าการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิน้ 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่เอกสารไมถู่กตอ้ง หรอืยังขาดเอกสาร หรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ เจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่จะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ด าเนนิการแกไ้ข/

เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะด าเนนิการคนืเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาเอกสาร และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่จะด าเนนิการแกไ้ขเอกสาร หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็นวา่มคีวาม

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ทราบภายใน7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) 

หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัดก าหนด 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่๒๗/4 ถนนผัง
เมอืงบญัชา 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

โทรศพัท ์๐๔๓ ๗๔๐ ๘๒๖ ถงึ ๒๘ 

โทรสาร ๐๔๓ ๗๑๑ ๕๐๔ 
Website : http://www.mahasarakhamcity.org 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานทีก่ าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณาผลการทดสอบและตรวจสอบ 

42 วนัท าการ เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ
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ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้สง่ผลการทดสอบและตรวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(ฉบับจรงิพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ) 

- 

3) 
 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองเป็นผูท้ดสอบและตรวจสอบ และส าเนา
หนงัสอืรบัรองเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุแผน่) 

สถาบนัพัฒนาเทคนคิพลงังาน 

4) 

 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 20 เลขที ่555/2 
ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 19 เลขที ่

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่๒๗/4 ถนนผังเมอืงบญัชา ต าบล

ตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศพัท ์๐๔๓ ๗๔๐ ๘๒๖ ถงึ ๒๘ โทรสาร ๐๔๓ 

๗๑๑ ๕๐๔ Website : http://www.mahasarakhamcity.org 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที ่๒ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบัตขิองผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ามันและผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน 
และหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน พ.ศ. 2556  

  

2)กฎกระทรวงคลงัน ้ามัน พ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามัน พ.ศ. 2556  
  

4)กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2551  
  

5)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  
6)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที ่๒ : ขัน้ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม พัชราภรณ์ ส าเนาคูม่อืประชาชน 10/09/2015 15:46 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


