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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำนำมัน ลักษณะที่สอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานามัน ลักษณะที่สอง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
กำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงสถำนที่เก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

3)

ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบคำ
ขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

4)

ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่2 สถำนที่ยื่น แบบคำ
ขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556

5)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานามัน ลักษณะที่สอง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อดาน ศรินยา
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน ถนนสำยเขำแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลำ 90190/
โทรศัพท์ 074-485313 โทรสำร 074-485096 /เว็บไซต์ www.bordan.go.th
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บนามันได้
ซึ่งสถานที่เก็บรักษานามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บนามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี
(ก) สถานที่เก็บนามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บนามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000ลิตร
(ค) สถานที่เก็บนามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษานามันเชือเพลิง
พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทังนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคาขอและ
6 ชั่วโมง
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ง

1)

2)

1 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อ
ดาน อาเภอสทิง
พระ จังหวัด
สงขลา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อ
ดาน อาเภอสทิง
พระ จังหวัด
สงขลา

หมำยเหตุ
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บ้าน
ธรรมดา / รับรอง
2)
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
ใบแจ้งการ
กรมธุรกิจพลังงาน
ประกอบกิจการ
1) ควบคุมประเภทที่
2 (แบบ ธพ.ป.
๑)
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
การจดทะเบียน การค้า
พร้อมสาเนา
รายละเอียด
2) วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่
ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน
สาเนาหนังสือ
แสดงความเป็น
ตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลผู้
แจ้ง

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอานาจลงนาม)

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคลเป็น
ผู้แจ้ง / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

0

1

ชุด

0

1

ชุด

(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง /
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจาตัว
ประชาชนทังของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

0

1

ชุด

3)

4)

5)

สาเนาหรือ
กรมที่ดิน
ภาพถ่าย โฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดิน
อื่น ๆ
สาเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้แจ้งมี

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
สิทธิใช้ที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให้
ใช้ที่ดินเป็นที่ตัง
สถานที่ประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภทที่ 2
สาเนาหนังสือ
0
1
ชุด
(รับรองสาเนา
อนุญาตพร้อม
ถูกต้องทุกหน้า)
ด้วยสาเนาแผนผัง
บริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขอ
อนุญาตทาทาง
เชื่อมระหว่าง
บริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทาง
หลวง หรือถนน
ส่วนบุคคลเพื่อใช้
เป็นทางสาหรับ
ยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการ
นามันประเภท ค
ลักษณะที่หนึ่ง
เพื่อการจาหน่าย
หรือขาย หรือ
สาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยสาเนาแผนผัง
บริเวณที่ได้รับ
อนุญาตให้ทาสิ่ง
ล่วงลาลานาจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
และรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวง ถนน
ส่วนบุคคล หรือ
ลานาสายนัน
แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
7) พร้อมทังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่
ภายในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบก่อสร้างถัง
เก็บนามันเหนือ
9) พืนดินขนาดใหญ่
พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์
รายการคานวณ
ความมั่นคง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บนามันเหนือ
พืนดินขนาดใหญ่
หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
ผู้คานวณความ
มั่นคงแข็งแรง
11) ระบบความ
ปลอดภัย และ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
นามันเหนือ
พืนดินขนาดใหญ่
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
และสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ และเป็น
ผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร
พร้อมทังแนบ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
12) อื่นๆ (ถ้ามี)
0
0
ชุด
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1.ด้วยตนเอง / 2.โทรศัพท์-โทรสาร / 3.ไปรษณีย์ / 4.เว็บไซต์
หมายเหตุ (1.ด้วยตนเอง ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน / 2.โทรศัพท์ 074-485313 ,โทรสำร
074-485096 / 3.ที่อยู่ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน ถนนสำยเขำแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลำ 90190 / 4. www.bordan.go.th)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ.2556
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

11/09/2558
รออนุมัติขันที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สถ.
มท.
-

