งานทีใ่ ห้ บริการ

คู่มือสาหรับประชาชน
การรับแจ้งการประกอบกิจการประเภทที่ 2
(น้ ามันเชื้ อเพลิง ปั๊ มหลอดแก้ว ปั๊ มหยอดเหรี ยญ)

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/่ ช่ องทางการให้ บริการ
กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
โทรศัพท์ 0-5316-0308
โทรสาร 0-5316-0308

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คาขอ
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2553 โดยยกเลิกประกาศกรมธุ รกิจพลังงานดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ
และใช้ประกาศกรมธุ รกิจพลังงานฉบับนี้ แทนโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.กรมธุ รกิจพลังงาน กาหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฎิบตั ิงานให้แก่ กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังต่อไปนี้
1.1 กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ
1.2 กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และตรวจตราสถานประกอบกิจการ
1.3 กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตราสถานประกอบกิจการ
เฉพาะสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง ยกเว้นประเภท ฉ
2. อธิ บดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบหมายการเป็ นผูอ้ นุญาตการประกอบกิจการควบคุมตามขอบเขตการถ่ายโอน
ภารกิจในข้อ 1 ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครหรื อผูอ้ านวยการเขตในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบ
2. นายกเมืองพัทยา ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
3.นายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบ
4.นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการยืน่ คา
ขอแจ้งประกอบการกิจการควบคุม โดยบัญญัติให้ผใู้ ดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ต้องแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้งตาม แบบ ธพ.น. 2
แล้วให้รายงานให้กรมธุ รกิจพลังงานทราบ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกใบรับแจ้ง

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
1 การตรวจสอบเอกสาร
1. ผูป้ ระกอบการยืน่ ใบแจ้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
( 1 วัน)
1.1ตรวจเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั
ของสถานที่ ประกอบกิจการตามกฎมายผังเมือง

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

- ถูกต้อง ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น2 ภายในวันรับแจ้ง
- ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผแู ้ จ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง
2. การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอกสารหลักฐานและตรวจสอบ
สถานที่ ในกรณี ที่ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน (10 วัน)

กองช่าง

3. การพิจารณา
เสนอผูอ้ นุญาตพิจารณาอนุมตั ิ (2 วัน)

กองช่าง

4.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
กองช่าง
ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม ประเภท 2 (2 วัน)
- เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว
- รายงาน กรมธุ รกิจพลังงานหรื อสานักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน 30 วัน
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้ องใช้ (จานวน 3 ชุด)
1.บัตรประจาตัวประชาชน (สาเนา 1 ฉบับ)
2.ส
าเนาทะเบี
ยนบ้าน (สาเนา ย1นฉบั
3.หนั
งสื อรับรองการจดทะเบี
พร้บอ)มสาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ และผูม้ ีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคลที่ ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
( (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง))
4.สาเนาหนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เป็ นผูแ้ จ้ง (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
5.สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/นส. 3/นส. 3ก/ส.ค. 1 (สาเนา 1 ฉบับ)
6.สาเนาเอกสารแสดงว่าผูแ้ จ้งมีสิทธิ์ ใช้ที่ดินหรื อหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน (สาเนา 1 ฉบับ)

7.สาเนาหนังสื ออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริ เวณที่ได้อนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตทาทางเชื่ อมระหว่างบริ เวณที่
ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะทางหลวง หรื อถนนส่ วนบุคคล เพื่อใช้เป็ นเป็ นทางสาหรับยานพาหนะ เข้า– ออก
สถานี น้ า่สมัังนเขปแสดงสถานที
เชื้ อเพลิงประเภท่ปค.ระกอบกิ
(สาเนาจ1การ
ฉบัพร้
บ)อมทั้งแสดงสิ่ งปลูกสร้างที่อยูภ่ ายในรัศมี 50 เมตร (ฉบับจริ ง 1
8.แผนที
ฉบับ / สาเนา 2 ฉบับ)
9.แผนผังบริ เวณของสถานที่ประกอบการ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 2 ฉบับ)
10.แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ /
สาเนา 2 ฉบับ)
11.รายการคานวณมัน่ คงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิงขนาดใหญ่ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
12.หนังสื อรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นผูค้ านวณความมัน่ คงแข็งแรงระบบความปลอดภัย และ
ระบบความคุมมลพิษของถังน้ ามันเชื้ อเพลิง เหนื อพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ และเป็ นผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
ค่ าธรรมเนียม
- ไม่มี กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. กฏกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการแจ้งการอนุญาติและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
2. ประกาศกรมธุ รกิจพลังงานเรื่ องการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิงตาม พรบ.กาหนดแผนและ
3. ประกาศกรมธุ รกิจพลังงานเรื่ องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยนื่ แบบคา
4. ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่
5. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
การรับเรื่องร้ องรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยนได้ที่ กองช่าง เทศบาลตาบล
เชียง-เคี่ยน โทรศัพท์ 053-160308
ตัวอย่ างการกรอกแบบฟอร์ ม

