คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนําม ัน (ระยะที 2 :
ขนตอนออกใบอนุ
ั
ญาต)
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงพลังงาน
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได ้ก็ตอ
่ เมือผู ้ขอรับใบอนุญาตได ้ดําเนินการก่อสร ้างสถานประกอบการ
แล ้วเสร็จถูกต ้องตรงตามทีกฎกระทรวงทีเกียวข ้องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ ามันระบบท่อนํ ามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัยครบถ ้วนถูกต ้องแล ้ว
๒. ต ้องไม่ขัดต่อกฎหมายอืนทีเกียวข ้องเช่นกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด ้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด ้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติเป็ นต ้น
๓. การก่อสร ้างผลการทดสอบและตรวจสอบด ้านความปลอดภัยต ้องมีลก
ั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ ามัน
เชือเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต ้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก ้ไข/เพิมเติมได ้ในขณะนันผู ้รับคําขอและผู ้ยืนคํา
ขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการ
แก ้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมได ้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือยืน
เอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร ้อยแล ้ว
๓. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนั บหลังจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้วเห็น
ว่ามีความครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
๔. ทังนีจะมีการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน๗วันนั บแต่วันทีพิจารณาแล ้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(Email) หรือหากประสงค์ให ้จัดส่งผลให ้ทางไปรษณียโ์ ปรดแนบซองจ่าหน ้าถึงตัวท่านเองให ้ชัดเจนพร ้อมติดแสตมป์สําหรับค่า
ไปรษณียล
์ งทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไ์ ทยจํากัดกําหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จัวหวัด
อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045-489427/ติดต่อด ้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 17:00 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีรับหนั งสือหรือคําขอและตรวจสอบความครบถ ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีกําหนดและส่งเรืองให ้
สํานั กความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีผู ้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานทีและสิงก่อสร ้าง
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ ามันระบบท่อนํ ามันและอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้ าระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าระบบป้ องกันและระงับ
อัคคีภัย

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

27 วัน

-

ลําด ับ
3)

ขนตอน
ั
- เอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

2 วัน

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
ผลการทดสอบถ ังเก็บนําม ันระบบท่อนําม ันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องก ันอ ันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องก ันและระง ับอ ัคคีภ ัย
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 2)
สําเนาหน ังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผ ังทีได้ร ับอนุญาต
ทําทางเชือมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือ
สําเนาหน ังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผ ังทีได้ร ับอนุญาตทํา
สิงล่วงลําลํานํา
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ((รับรองสําเนาถูกต ้องทุกหน ้า))
ั
3)
สําเนาสญญาประก
ันภ ัยภ ัยหรือกรมธรรม์ประก ันภ ัยความ
ร ับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผไ
ู ้ ด้ร ับความเสียหายจากภ ัยอ ันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ((รับรองสําเนาถูกต ้องทุกหน ้า))
ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่า ธรรมเนีย มใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การควบคุ ม ประเภทที 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
(หมายเหตุ: -)
้ าชนะบรรจุนําม ันเป็นไปตามข้อ
2)
ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใชภ
62 ของกฎกระทรวงกําหนดหล ักเกณฑ์วธ
ิ ก
ี ารและเงือนไขเกียวก ับ
การแจ้งการอนุญาตและอ ต
ั ราค่าธรรมเนียมเกียวก บ
ั การประกอบ
กิจการนําม ันเชือเพลิงพ.ศ. 2556
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 04548947))
ั
2)
สํานั กความปลอดภัยธุรกิจนํ ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยคอมเพล็
ี
กซ์อาคารบีชน๒๐
(หมายเหตุ: (เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจก
ั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕))
ั
3)
ศูนย์รับข ้อร ้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยคอมเพล็
ี
กซ์อาคารบีชน๑๙
(หมายเหตุ: (เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจก
ั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑))
4)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบธพ.น. ๒เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรืองกําหนดสถานทีแจ ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๒
สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓พ.ศ. ๒๕๕๖
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 2 : ขันตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน สํานั กความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขเกียวกับการแจ ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ
ประกอบกิจการนํ ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
2)กฎกระทรวงควบคุมไอนํ ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแก ้ไขเพิมเติม และประกาศทีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าของสถานทีประกอบกิจการนํ ามัน พ.ศ. 2556
4)กฎกระทรวงสถานีบริการนํ ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือง กําหนดสถานทีแจ ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 2 สถานทียืน แบบคําขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556
6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจัดให ้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู ้ได ้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2557
7)พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมนํ ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแก ้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
ระด ับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภ
ิ าค, ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขเกียวกับการแจ ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 2 : ขันตอนออกใบอนุญาต)
อบต.ม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

