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คู่มือสาหรั บประชาชน: การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานา้ มันลักษณะที่สอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี วิไล อาเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามันลักษณะที่สอง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลศรี วิไล อาเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับ
การประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2551
3) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่องกาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
4) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่องกาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่2 สถานที ่ยืน่ แบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ.2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
1วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามันลักษณะที่สอง
เทศบาลตาบลศรี วิไล พิลยั วัลย์ สาเนาคูม่ ือประชาชน 24/08/2015 16:25
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการกองช่างเทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไลจังหวัดบึงกาฬ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามันลักษณะที่สองต้ องแจ้ งขอประกอบกิจการก่อนจึงเก็บน ้ามันได้
ซึง่ สถานที่เก็บรักษาน ้ามันลักษณะที่สองหมายถึงสถานที่เก็บน ้ามันชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อหลายชนิดดังต่อไปนี ้
(ก) สถานที่เก็บน ้ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน ้ามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตรแต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน ้ามันชนิดไวไฟน้ อยที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตรแต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้ างและรายการคานวณต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน
เชื ้อเพลิงพ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนและถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
4. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับคาขอและ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด

6 ชัว่ โมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ ง

1 ชัว่ โมง

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ศรี วิไล อาเภอ
ศรี วิไล จังหวัด
บึงกาฬ
เทศบาลตาบล
ศรี วิไล อาเภอ
ศรี วิไล จังหวัด
บึงกาฬ

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้ งการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่ 2 (แบบธพ.ป.
๑)
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
พร้ อมสาเนา
รายละเอียด
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบคุ คลที่
ออกให้ ไม่เกิน
หนึง่ ร้ อยแปดสิบ
วัน
สาเนาหนังสือ
แสดงความเป็ น
ตัวแทนของ
บุคคลหรื อนิติ
บุคคลผู้แจ้ ง

กรมธุรกิจพลังงาน 1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลง
นาม)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นผู้แจ้ ง / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

-

0

1

ชุด

(กรณีตวั แทนของ
บุคคลหรื อนิติ
บุคคลเป็ นผู้แจ้ ง /
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจาตัว
ประชาชนทังของผู
้
้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาหรื อ
กรมที่ดนิ
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดนิ / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรื อเอกสาร
แสดงสิทธิใน
ที่ดนิ อื่นๆ
สาเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้แจ้ งมี
สิทธิใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
หรื อหน่วยงานที่
มีหน้ าที่ดแู ล
รับผิดชอบที่ดนิ
ให้ ใช้ ที่ดนิ เป็ น
ที่ตงสถานที
ั้
่
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่ 2
สาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสาเนา
แผนผังบริเวณที่
ได้ อนุญาตให้ ผ้ ู
ขออนุญาต
ทาทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณที่
ได้ รับอนุญาตกับ

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที่

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถนนสาธารณะ
ทางหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
เพื่อใช้ เป็ นทาง
สาหรับ
ยานพาหนะเข้ า
ออกสถานีบริการ
น ้ามันประเภท
คลักษณะที่หนึง่
เพื่อการจาหน่าย
หรื อขายหรื อ
สาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสาเนา
แผนผังบริเวณที่
ได้ รับอนุญาตให้
ทาสิ่งล่วงล ้าลา
น ้าจากเจ้ าหน้ าที่
ผู้ดแู ลและ
รับผิดชอบถนน
สาธารณะทาง
หลวงถนนส่วน
บุคคลหรื อลาน ้า
สายนัน้
แผนที่สงั เขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
พร้ อมทังแสดงสิ
้
่ง
ปลูกสร้ างที่อยู่

3

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ภายในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบก่อสร้ างถัง
เก็บน ้ามันเหนือ
9) พื ้นดินขนาดใหญ่
พร้ อมระบบท่อ
และอุปกรณ์
รายการคานวณ
ความมัน่ คง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บน ้ามันเหนือ
พื ้นดินขนาดใหญ่
หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ น
ผู้คานวณความ
มัน่ คงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภัยและ
11)
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น ้ามันเหนือ
พื ้นดินขนาดใหญ่
และสิ่งปลูกสร้ าง
ต่างๆและเป็ นผู้
ได้ รับอนุญาตให้

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

8/8

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิศวกรพร้ อม
ทังแนบภาพถ่
้
าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
12) อื่นๆ (ถ้ ามี)
-

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไลจังหวัดบึงกาฬโทร /โทรสาร 042-497-243
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ.2556
19. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถานะ

26/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไล
จังหวัดบึงกาฬสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

