คู่มือสาหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้้ามัน
ได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้้ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้้ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค้านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการ
แก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน
7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ 2
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด )
ต้าบลน้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ 053 028141-2 (กองช่าง)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันท้าการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับค้าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก้าหนด

2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง

ระยะเวลา
6 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอ้านาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต้าบล
น้้าบ่อหลวง อ้าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต้าบล
น้้าบ่อหลวง อ้าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลาดับ

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้
แจ้ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส้าเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ)
สาเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ
กรมที่ดิน
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้
ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้
เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภท
ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่ง
ล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ

ลาดับ

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลาน้าสายนั้น
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
ท่อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คานวณความ
มั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษ
ของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง
ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลาดับ

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ด้ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง
(หมายเหตุ : (เลขที่ 222 หมู่ 2 ต้าบลน้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์
053 028141-2))
2) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556
(หมายเหตุ: -)

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: (ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงานบริการ: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงานบริการ: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: (ใส่ชื่อ ก.ม.ที่ให้อ้านาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริการ: (ใส่พื้นที่ให้บริการ)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายที่ก้าหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก้าหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน
จ้านวนค้าขอที่มากที่สุด
จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส้าหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

