คู่มือสาหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 :
ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรอาเภอรัษฎาจังหวัดตรังกระทรวงพลังงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดาเนินการก่อสร้างสถานประกอบการ
แล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกาหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามันระบบท่อน้ามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคา
ขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓3ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สาหรับค่า
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
( กองช่าง ) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร 134 หมู2
่ ตาบล
เขาไพรอาเภอรัษฎาจังหวัดตรัง 92160
หมายเลขโทรศัพท์ 075-290869 หรือเว็ปไซน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

www.khaoprai.go.th
/ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม
เพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง /เขต
จตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0
2794 4300 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน

ลาดับ

2)

3)

ขั้นตอน
เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคาขอและตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งเรื่องให้
สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ามันระบบท่อน้ามันและอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตาบลเขาไพรอาเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง

27 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาไพรอาเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง

2 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาไพรอาเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
ผลการทดสอบถังเก็บน้ามันระบบท่อน้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ2)
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต
ทาทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทา
สิ่งล่วงล้าลาน้า
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า )
3)
สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า )
4)
อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ามันเป็นไปตามข้อ
62 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
( กองช่าง ) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร 134 หมู2
่ ตาบลเขาไพรอาเภอรัษฎาจังหวัดตรัง 92160 หมายเลข
โทรศัพท์ 075-290869 หรือเว็ปไซน์ www.khaoprai.go.th / สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามันกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4715
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบธพ.น. ๒ http://www.doeb.go.th/download/data/dataallow/elaw/stn/6tpn2.pdf เป็นไปตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ .ศ. ๒๕๕๖
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามันกรมธุรกิจพลังงานสานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2556
2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามันพ .ศ. 2556
4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6)ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการ
อนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรสาเนาคู่มือประชาชน 10/08/2015 10:39
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

