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คู่มือสาหรับประชาชน ฉบับที่ 8
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
(คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้้ามัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้้ามันพ .ศ. 2556
กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค้าขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืนทีใ่ ห้บริการ: เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้้ามัน
(คลักษณะที๑่ , งและจลักษณะที่๑) 14/05/2015 12:58
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ อาคารกองช่าง
905 หมู่ท3ี่ ถนนเจนจบทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043 274810
โทรสาร 043 272762/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้้ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่ง , งและจลักษณะที่หนึ่งต้องแจ้งขอประกอบ
กิจการก่อนจึงเก็บน้้ามันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้้ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้้ามันที่มี
ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ในถังเก็บน้้ามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้้ามันไว้ในถังน้้ามันรวมกันไม่เกิน 2 ถังอีกด้วยก็ได้
โดยการเก็บน้้ามันไว้ในถังเก็บน้้ามันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้้ามันประเภทงได้แก่สถานีบริการน้้ามันที่เก็บน้้ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ใน
ถังน้้ามันโดยการเก็บน้้ามันไว้ในถังน้้ามันให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- สถานีบริการน้้ามันประเภทจลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้้ามันที่เก็บน้้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มี
ปริมาณไม่เกิน 10,000ลิตรไว้ในถังเก็บน้้ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือโดย
การเก็บน้้ามันไว้ในถังเก็บน้้ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้้ามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค้านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ.
2552
หมายเหตุ :
1. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้รับค้าขอจะ
ด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไขค้าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับค้าขอและ
6 ชั่วโมง
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่ก้าหนด

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ง

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
บ้านไผ่
กองช่าง
เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันท้าการ
14. งานบริการนีผ่านการดาเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง 0
1
ชุด
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)
ส้าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ชุด
(กรณีบุคคล
บ้าน
ธรรมดา / รับรอง
2)
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบแจ้งการ
กรมธุรกิจพลังงาน
ประกอบกิจการ
1)
ควบคุมประเภทที่
2 (แบบธพ.ป.๑)
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
การจดทะเบียน การค้า
พร้อมส้าเนา
รายละเอียด
2) วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอ้านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่
ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน
ส้าเนาหนังสือ
แสดงความเป็น
ตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลผู้
แจ้ง

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอ้านาจลงนาม)

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคลเป็น
ผู้แจ้ง / รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)

0

1

ชุด

0

1

ชุด

(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง /
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองส้าเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนทั้งของผู้
มอบอ้านาจและ
ผู้รับมอบอ้านาจ)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

0

1

ชุด

3)

4)

5)

ส้าเนาหรือ
กรมที่ดิน
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือเอกสารแสดง
สิทธิในที่ดินอื่นๆ
ส้าเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ที่ดินหรือ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
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ที่

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให้
ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้ง
สถานที่ประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภทที่ 2
ส้าเนาหนังสือ
0
1
ชุด
(รับรองส้าเนา
อนุญาตพร้อม
ถูกต้องทุกหน้า)
ด้วยส้าเนาแผนผัง
บริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขอ
อนุญาตท้าทาง
เชื่อมระหว่าง
บริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนน
สาธารณะทาง
หลวงหรือถนน
ส่วนบุคคลเพื่อใช้
เป็นทางส้าหรับ
ยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการ
น้้ามันประเภท
คลักษณะที่หนึ่ง
เพื่อการจ้าหน่าย
หรือขายหรือ
ส้าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยส้าเนาแผนผัง
บริเวณที่ได้รับ
อนุญาตให้ท้าสิ่ง
ล่วงล้้าล้าน้้าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
และรับผิดชอบ
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ถนนสาธารณะ
ทางหลวงถนน
ส่วนบุคคลหรือล้า
น้้าสายนั้น
แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
7) พร้อมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่
ภายในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบก่อสร้างถัง
เก็บน้้ามันเหนือ
9) พื้นดินขนาดใหญ่
พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์
รายการค้านวณ
ความมั่นคง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บน้้ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
ผู้ค้านวณความ
มั่นคงแข็งแรง
ระบบความ
11)
ปลอดภัยและ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น้้ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
และสิ่งปลูกสร้าง
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ต่างๆและเป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกรพร้อม
ทั้งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ผลการทดสอบ
1
0
ชุด
และตรวจสอบถัง
เก็บน้้ามัน (กรณี
สถานีบริการ
12) น้้ามันประเภท
คลักษณะที่หนึ่ง
และสถานีบริการ
น้้ามันประเภทจ
ลักษณะที่หนึ่ง)
13) อื่นๆ (ถ้ามี)
0
0
ชุด
ที่

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด้ารงธรรม ชั้น1 อาคารส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เลขที่ 905 หมู่ที่3 ถนนเจนจบ
ทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043 272642 ต่อ 38
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

04/08/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ธนายุทธ โคตรบรรเทา

