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คู่มอื สำหรับประชำชน

:

กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 1 : ขันตอน
ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
:
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคาสั่งรับคาขอรับ
ใบอนุญาต)
1. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักความปลอดภัยธุรกิจนามัน
2. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วธิ ีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ำมันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเรื่องกำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่นแบบคำขอและ
แบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกำศกระทรวงพลังงำนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภิ าค, ท้องถิ่น
7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0
วัน
8. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ
0
9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะ
ที่ ๑ : ขันตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลช้ำงซ้ำย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1) ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช้ำงซ้ำย 109 หมูท่ ี่ 7 ตำบลช้ำงซ้ำย อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717 โทรสำร 0-7534-8717 ต่อ 12
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (กำรชำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ 15.30 น.)
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนามันประเภทก, ข, ค ลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขอ
อนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บนามันได้ซึ่ง
- สถานีบริการนามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการนามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะด้านทีใ่ ช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มคี วามกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 12เมตร
หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มคี วามกว้างของถนนไม่นอ้ ยกว่า10
เมตรและเก็บนามันไว้ในถังเก็บนามันใต้พืนดิน
- สถานีบริการนามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการนามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขตถนน
สาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12 เมตรหรือติดเขตถนน
ส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตรและเก็บนามันไว้
ในถังเก็บนามันใต้พืนดิน
- สถานีบริการนามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการนามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บนามันที่มี
ปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไปไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดินและจะเก็บนามันที่มีปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร ไว้ในถัง
เก็บนามันใต้พืนดินอีกด้วยก็ได้การเก็บนามันไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดินให้เก็บได้เฉพาะนามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
- สถานีบริการนามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการนามันที่เก็บนามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไป
ไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดินถังเก็บนามันใต้พืนดินหรือถังเก็บนามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บ
นามันไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดินหรือถังเก็บนามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะนามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคานวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนามันเชือเพลิง
พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนันผู้รับคาขอและผู้
ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
4. ทังนีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติด
แสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
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12. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบ
1 วัน
ความถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่ง
เรื่องให้สานักความปลอดภัยธุรกิจ
นามัน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/
42 วัน
ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบืองต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษระบบท่อนามัน
ระบบท่อดับเพลิงระบบบาบัดนาเสีย
หรือแยกนาปนเปื้อนนามันระบบ
อุปกรณ์นริ ภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
- รายการคานวณความมั่นคง
แข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 2 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
อบต.ช้างซ้าย

ส่วนโยธา
อบต.ช้างซ้าย

หมำยเหตุ

-

-

การลงนาม/
ส่วนโยธา
คณะกรรมการมีมติ
อบต.ช้างซ้าย
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
หน่วย
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่
เอกสำร
เอกสำร
นับ
หมำยเหตุ
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา /
1) ประชาชน
รับรองสาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

3)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

จำนวน
จำนวน
เอกสำร
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
0
1

2)

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

หน่วย
นับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา /
รับรองสาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
ฉบับ
(กรณีนติ บิ ุคคล / ออกให้
ไม่เกิน๖เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

กรมธุรกิจพลังงาน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

-

1

กรมที่ดนิ

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

คาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)
หนังสือมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
สาเนาเอกสารแสดง
สิทธิใช้ที่ดนิ เช่นโฉนด
ที่ดนิ / น.ส.๓ / น.ส.
๓ก / ส.ค.๑เป็นต้น
สาเนาเอกสารแสดง
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใช้ที่ดนิ หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้
ที่ดนิ หรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดนิ
ดังกล่าว
สาเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลงนาม)

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้อมปิดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนาถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจาตัวประชาชนทัง
ของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ)
(รับรองสาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

-

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

5/6

ที่

6)

7)

8)

9)

10)

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม
ผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและ
แบบก่อสร้างระบบ
ความปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษระบบ
ท่อนามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบาบัด
นาเสียหรือแยกนา
ปนเปื้อนนามันระบบ
อุปกรณ์นริ ภัยแบบ
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าและสิ่งปลูก
สร้างอื่นแล้วแต่กรณี
รายการคานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองของ
วิศวกรพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
สาเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาเนา
แผนผังที่ได้รับอนุญาต
ทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทาง
หลวงหรือถนนส่วน
บุคคลหรือสาเนา
หนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยสาเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตทาสิ่ง
ล่วงลาลานา
สาเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัย

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องที่
ใบอนุญาต)

-

0

1

ชุด

(ให้นามายื่นก่อนพิจารณา
ออกใบอนุญาต / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)

-

0

1

ชุด

(ให้นามายื่นก่อนพิจารณา
ออกใบอนุญาต / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

6/6

ที่

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผไู้ ด้รับ
ความเสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่๓
11) อื่นๆ (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

0

หน่วยนับ
เอกสำร

ชุด

หมำยเหตุ

-

15. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มี ค่ำธรรมเนียม0 บาท
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช้ำงซ้ำย 109 หมูท่ ี่ 7 ตำบลช้ำงซ้ำย อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมรำช โทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
โทรสำร 0-7534-8717 ต่อ 12

หมำยเหตุ
1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
3. ทำงไปรษณีย์ (ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช้ำงซ้ำย 109 หมูท่ ี่ 7 ตำบลช้ำงซ้ำย
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000
4. ตูร้ ับฟังควำมคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ หน้ำที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช้ำงซ้ำย)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
18. หมำยเหตุ
-

