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คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบ
คำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะทีส่ อง ณัฏฐ์วัฒน์
ทม.สก.
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1372 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สองต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้ำมัน
ได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้
- สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
- สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
- สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
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2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. แผนผั งบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณ ต้องมีลั กษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บ รักษาน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณี คำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ค รบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลาให้ ผู้ยื่ นคำขอดำเนิ น การแก้ไข / เพิ่มเติ ม หากผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข / เพิ่มเติมได้ภ ายในระยะเวลาที่
กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยั งไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข
คำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร
3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กำหนด
ลงนามในใบรับแจ้ง

ระยะเวลา
ให้บริการ
6 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน จำนวน หน่วยนับ
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
ที่
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง สำเนา
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง
0
0
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา /
รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
0
0
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา /
รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) ใบแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ
ธพ.ป.1)
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
พร้อมสำเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
3) สำเนาหนังสือแสดงความเป็น
ตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้แจ้ง

หน่วยงานภาครัฐ จำนวน จำนวน
เอกสาร เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
กรมธุรกิจพลังงาน
1
0

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

-

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้
แจ้ง / รับรองสำเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

-

0

1

ชุด

4) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / กรมที่ดิน
นส.3 / นส.3ก / ส.ค.1 หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ
5) สำเนาเอกสารแสดงว่าผผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน
ให้ใช้ที่ดินเป็นทีต่ ั้งสถานที่
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2
6) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทาง
เชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะทาง
หลวง หรือถนนส่วนบุคคล เพื่อ
ใช้เป็นสำหรับยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการน้ำมันประเภท

0

1

ชุด

(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองดำเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจำตัว
ประชาชนทั้งของผู้
มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ)
(รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)

0

1

ชุด

(รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)

0

1

ชุด

(รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)
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ที่

7)

8)
9)
10)
11)

12)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ค ลักษณะที่หนึ่งเพื่อการ
จำหน่ายหรือขาย หรือสำเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
สำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทาง
หลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลำ
น้ำสายนั้น
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่
ประกอบกิจการพร้อมทั้งแสดง
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี
50 เมตร
แผนผังบริเวณของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่พร้อมระบบ
ท่อและอุปกรณ์
รายการคำนวณความมั่นคง
แข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขา
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณ
ความมั่นคงแข็งแรงระบบความ
ปลอดภัยและระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บน้ำมันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบ
อาชีพวิศวกรรมควบคุม
อื่นๆ (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐ จำนวน จำนวน
เอกสาร เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลง
นามทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลง
นามทุกหน้า)
(วิศวกรผู้ออกแบบลง
นามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลง
นามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสำเนาทุก
หน้า)

-

0

0

ชุด

-
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มขี ้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
19. หมายเหตุ
-

