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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรออกใบรับแจ้ งกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำ้ มัน (คลักษณะที่1, งและจ
ลักษณะที่1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน:การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานีบริ การน ้ามัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่ นไขเกี ่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี ่ยวกับ
กำรประกอบกิ จกำรน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้ องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ ระกอบกิ จกำรน้ำมันพ.ศ. 2556

3)

กฎกระทรวงสถำนี บริ กำรน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว

4)

ประกำศกรมธุรกิ จพลังงำนเรื ่องกำหนดสถำนทีแ่ จ้งกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 2 สถำนที ่ยืน่ แบบคำ
ขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556

5)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
1วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (คลักษณะที่1, งและจ
ลักษณะที่1) เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบำลตำบลท่ำสำปกองช่ำงโทรศัพท์ 073-362-485/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามันประเภทคลักษณะที่หนึง่ , งและจลักษณะที่หนึง่ ต้ องแจ้ งขอ
ประกอบกิจการก่อนจึงเก็บน ้ามันได้ ซงึ่
- สถานีบริการน ้ามันประเภทคลักษณะที่หนึง่ ได้ แก่สถานีบริการน ้ามันที่ให้ บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน ้ามันที่มี
ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินและจะเก็บน ้ามันไว้ ในถังน ้ามันรวมกันไม่เกิน 2 ถังอีกด้ วยก็ได้
โดยการเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินให้ เก็บได้ เฉพาะน ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
- สถานีบริการน ้ามันประเภทงได้ แก่สถานีบริการน ้ามันที่เก็บน ้ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อย
ไว้ ในถังน ้ามันโดยการเก็บน ้ามันไว้ ในถังน ้ามันให้ เก็บได้ ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- สถานีบริการน ้ามันประเภทจลักษณะที่หนึง่ ได้ แก่สถานีบริการน ้ามันที่เก็บน ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อย
ที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000ลิตรไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินหรื อถังเก็บน ้ามันที่ติดตังภายในโป๊
้
ะเหล็กเพื่อให้ บริการแก่
เรื อโดยการเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินหรื อถังเก็บน ้ามันที่ติดตังภายในโป๊
้
ะเหล็กให้ เก็บได้ เฉพาะน ้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้ างและรายการคานวณต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิง
พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
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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

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับคาขอและ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด

6 ชัว่ โมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ ง

1 ชัว่ โมง

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว

หมำยเหตุ

-

-
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ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบแจ้ งกำร
กรมธุรกิจพลังงำน 1
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภท
ที่ 2 (แบบธพ.ป.
๑)
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนำธุรกิจ 1
กำรจดทะเบียน กำรค้ ำ
พร้ อมสำเนำ
รำยละเอียด
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอำนำจลงชื่อ
แทนนิติบคุ คลที่
ออกให้ ไม่เกิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอำนำจลง
นำม)

0

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นผู้แจ้ ง / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนึง่ ร้ อยแปดสิบ
วัน
สำเนำหนังสือ
แสดงควำมเป็ น
ตัวแทนของ
บุคคลหรื อนิติ
บุคคลผู้แจ้ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ชุด

0

1

ชุด

0

1

ชุด

3)

4)

5)

สำเนำหรื อ
กรมที่ดนิ
ภำพถ่ำยโฉนด
ที่ดนิ / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรื อเอกสำร
แสดงสิทธิใน
ที่ดนิ อื่นๆ
สำเนำเอกสำร
แสดงว่ำผู้แจ้ งมี
สิทธิใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
หรื อหน่วยงำนที่
มีหน้ ำที่ดแู ล
รับผิดชอบที่ดนิ

หมำยเหตุ

(กรณีตวั แทนของ
บุคคลหรื อนิติ
บุคคลเป็ นผู้แจ้ ง /
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร/
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องเฉพำะบัตร
ประจำตัว
ประชำชนทังของผู
้
้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)
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ที่

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ให้ ใช้ ที่ดนิ เป็ น
ที่ตงสถำนที
ั้
่
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภท
ที่ 2
สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้ อม
ด้ วยสำเนำ
แผนผังบริเวณที่
ได้ อนุญำตให้ ผ้ ู
ขออนุญำต
ทำทำงเชื่อม
ระหว่ำงบริเวณที่
ได้ รับอนุญำตกับ
ถนนสำธำรณะ
ทำงหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
เพื่อใช้ เป็ นทำง
สำหรับ
ยำนพำหนะเข้ ำ
ออกสถำนีบริกำร
น ้ำมันประเภท
คลักษณะที่หนึง่
เพื่อกำรจำหน่ำย
หรื อขำยหรื อ
สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้ อม
ด้ วยสำเนำ
แผนผังบริเวณที่

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ได้ รับอนุญำตให้
ทำสิ่งล่วงล ้ำลำ
น ้ำจำกเจ้ ำหน้ ำที่
ผู้ดแู ลและ
รับผิดชอบถนน
สำธำรณะทำง
หลวงถนนส่วน
บุคคลหรื อลำน ้ำ
สำยนัน้
แผนที่สงั เขป
แสดงสถำนที่
ประกอบกิจกำร
7) พร้ อมทังแสดงสิ
้
่ง
ปลูกสร้ ำงที่อยู่
ภำยในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถำนที่
ประกอบกิจกำร
แบบก่อสร้ ำงถัง
เก็บน ้ำมันเหนือ
9) พื ้นดินขนำดใหญ่
พร้ อมระบบท่อ
และอุปกรณ์
รำยกำรคำนวณ
ควำมมัน่ คง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บน ้ำมันเหนือ
พื ้นดินขนำดใหญ่

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
จำกวิศวกรสำขำ
ที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ น
ผู้คำนวณควำม
มัน่ คงแข็งแรง
ระบบควำม
ปลอดภัยและ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น ้ำมันเหนือ
พื ้นดินขนำดใหญ่
11)
และสิ่งปลูกสร้ ำง
ต่ำงๆและเป็ นผู้
ได้ รับอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยวิศวกรพร้ อม
ทังแนบภำพถ่
้
ำย
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ผลกำรทดสอบ และตรวจสอบถัง
เก็บน ้ำมัน (กรณี
12) สถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท
คลักษณะที่หนึง่
และสถำนีบริ กำร

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

0

ชุด

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

น ้ำมันประเภทจ
ลักษณะที่หนึง่ )
13) อื่นๆ (ถ้ ำมี)

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสามารถติดต่อได้ ด้วยตนเอง
หมายเหตุ(สำนักปลัดเทศบำลตำบลท่ำสำปฝ่ ำยอำนวยกำรอำเภอเมื องยะลำจังหวัดยะลำโทรศัพท์ 073-362485)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมือง
ยะลาจังหวัดยะลาสถ.มท.
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อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

