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คู่มือสาหรับประชาชน ฉบับที่ 9
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
ลักษณะที่สอง
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คู่มือสาหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ
น้้ามันได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้้ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด
ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค้านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ :
๑. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไข
ค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
อาคารกองช่าง
905 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043 274810
โทรสาร 043 272762
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับค้าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก้าหนด
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง

ระยะเวลา
6 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

1 ชั่วโมง

กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอ้านาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส้าเนาถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจ้าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) สาเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า )
7) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดิน
เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า )
8) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาต
ให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสาหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง
เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
สาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนน
ส่วนบุคคล หรือลาน้าสายนั้น
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า )
9) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูก
สร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
10) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
11) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมที่ดิน

-

-

-

-

-
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ลาดับ
12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน
ขนาดใหญ่
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คานวณความ
มั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า )
อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ด้ารงธรรม ชั้น 1 อาคารส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 043272642 ต่อ 38
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556
หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ธนายุทธ โคตรบรรเทา

