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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน(ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ค ลักษณะที1่ , ง และ จ ลักษณะที่1)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556

3)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

4)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคํา
ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

5)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ
ลักษณะที่1) สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ / หมายเลขโทรศัพท 043-821354 – 6/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง, ง และ จ ลักษณะที่หนึ่ง ตองแจงขอ
ประกอบกิจการกอน จึงเก็บน้ํามันได ซึ่ง
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ํามันที่มี
ปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บน้ํามันไวในถังน้ํามันรวมกัน ไมเกิน 2 ถัง อีกดวยก็ได
โดยการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ ปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย
ไวในถังน้ํามัน โดยการเก็บน้ํามันไวในถังน้ํามัน ใหเก็บไดไมเกินชนิดละ 2 ถัง
- สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยที่
มีปริมาณไมเกิน 10,000ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแกเรือ
โดยการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
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3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกู ตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนและถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
6 ชั่วโมง
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนด

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

หมายเหตุ

-

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ชุด
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
1
ชุด
(กรณีบุคคล
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
ธรรมดา / รับรอง
บาน
2)
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบแจงการ
กรมธุรกิจพลังงาน 1
0
ฉบับ
ประกอบกิจการ
1)
ควบคุมประเภทที่
2 (แบบ ธพ.ป.๑)
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ชุด
การจดทะเบียน การคา
พรอมสําเนา
รายละเอียด
2) วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่
ออกใหไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน

หมายเหตุ
(ผูมีอํานาจลงนาม)

(กรณีนิติบุคคลเปน
ผูแจง / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ชุด
สําเนาหนังสือ
แสดงความเปน
ตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลผู
แจง

3)

4)

5)

สําเนาหรือ
กรมที่ดิน
ภาพถาย โฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดิน
อื่น ๆ
สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูแจงมี
สิทธิใชที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
หรือหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให
ใชที่ดินเปนที่ตั้ง
สถานที่ประกอบ
กิจการควบคุม

0

1

ชุด

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนผูแจง /
พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประเภทที่ 2
สําเนาหนังสือ
0
1
ชุด
(รับรองสําเนา
อนุญาตพรอม
ถูกตองทุกหนา)
ดวยสําเนาแผนผัง
บริเวณที่ได
อนุญาตใหผูขอ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมระหวาง
บริเวณที่ไดรับ
อนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทาง
หลวง หรือถนน
สวนบุคคลเพื่อใช
เปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขา
ออกสถานีบริการ
น้ํามันประเภท ค
ลักษณะที่หนึ่ง
เพื่อการจําหนาย
หรือขาย หรือ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
บริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําจาก
เจาหนาที่ผูดูแล
และรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวง ถนน
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สวนบุคคล หรือ
ลําน้ําสายนั้น
แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
7) พรอมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสรางที่อยู
ภายในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบกอสรางถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
9) พื้นดินขนาดใหญ
พรอมระบบทอ
และอุปกรณ
รายการคํานวณ
ความมั่นคง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ
หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที่เกี่ยวของซึ่งเปน
ผูคํานวณความ
11)
มั่นคงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภัย และ
ระบบควบคุม
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
มลพิษของถังเก็บ
น้ํามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ
และสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ และเปน
ผูไดรับอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร
พรอมทั้งแนบ
ภาพถาย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
1
0
ชุด
ผลการทดสอบ
และตรวจสอบถัง
เก็บน้ํามัน (กรณี
สถานีบริการ
12) น้ํามันประเภท ค
ลักษณะที่หนึ่ง
และสถานีบริการ
น้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่หนึ่ง)
13) อื่นๆ (ถามี)
0
0
ชุด
ที่

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
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1)

2)

3)

4)

ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ / หมายเลขโทรศัพท 043-821354 – 6 / www.Kalasin-mu.go.th
หมายเหตุ (-)
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว
จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ
อนุมัติโดย จารุวัฒน บุญเพิ่ม
เผยแพรโดย อภิวัฒน ปะกิทัง

วันที่พิมพ
สถานะ

31/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
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จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท.
-

