คู่มือสาหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ
งานขออนุญาตประกอบกิจการน้า้ มันเชื้อเพลิง (กิจการควบคุมประเภทที่ 3)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางให้บริการ
๑. กองช่าง
โทรศัพท์ : ๐ 7430 5333 ต่อ 502
โทรสาร : ๐ 7430 5334
ขัน้ ตอนและวิธกี ารให้บริการ
ขัน้ ตอน
1. การอนุญาตก่อสร้าง
1.1 การเห็นชอบให้ท้าการก่อสร้าง
1) การรับเรื่องขออนุญาต
อปท. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง
(ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที)
2) ตรวจสอบสถานทีข่ ออนุญาต
อปท. แจ้งนัดหมายกับส้านักงานพลังงานภูมิภาค
เพือ่ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ และลงบันทึก
ร่วมกัน เมือ่ ตรวจสถานทีถ่ กู ต้องแล้ว อปท. แจ้ง
ผลการตรวจสอบพร้อมส่งเรื่องราวการขออนุญาต
พร้อมแบบก่อสร้าง และรายการค้านวณทัง้ หมด
ให้ส้านักงานพลังงานภูมิภาค เพือ่ ตรวจสอบให้
ความเห็นชอบ
(ระยะเวลาไม่เกิน 5 วันท้าการ)
3) ส้านักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแบบแผนผัง
แบบก่อสร้าง และรายการค้านวณเมือ่ ได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส้านักงานพลังงาน
ภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผลการพิจารณา
เห็นชอบให้ท้าการก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาตทราบ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
กองช่าง

1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
1) เมือ่ อปท. ได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความ
ปลอดภัย จากผู้ขออนุญาตทีไ่ ด้ติดตั้งถัง ระบบท่อ
และอุปกรณ์แล้ว ให้แจ้งส้านักงานพลังงานภูมิภาค
ทราบภายใน 3 วัน
2) ส้านักงานพลังงานภูมิภาค ตรวจสอบและทดสอบ
ถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์น้ามันเชื้อเพลิง เมือ่ ได้
ตรวจสอบและทดสอบแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพือ่ แจ้งผล
ต่อไปยังผู้ขออนุญาต
1.3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง
1) อปท. รับแจ้งการขอรับใบอนุญาตจากผู้ขอ
อนุญาต เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2) อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต
3) อปท. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
4) เมือ่ ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งส้าเนาใบอนุญาตให้ส้านักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบภายใน 5 วัน เพือ่ เป็นหลักฐาน
2. การอนุญาตให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงสถานทีป่ ระกอบกิจการ กองช่าง
ด้าเนินการท้านองเดียวกันกับข้อ 1.1 ถึง 1.3 โดยอนุโลม
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงระบบจ่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์ไม่ต้องด้าเนินการตามข้อ 1.2
3. การต่ออายุใบอนุญาต
กองช่าง
1) อปท. รับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต
2) อปท. ออกใบอนุญาตต่ออายุ
- ในการออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น้าหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานทีป่ ระกอบ
กิจการน้้ามันทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจแล้วว่าถูกต้องตามเกณฑ์
ทีก่ ้าหนดไม่เกิน 6 เดือนก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ มาเพือ่
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ
- พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม

- เมือ่ ได้ออกใบอนุญาตต่ออายุแล้ว ให้ อปท. ส่งส้าเนา
ใบอนุญาตต่ออายุให้ส้านักงานพลังงานภูมิภาคทราบ ภายใน 15
วัน เพือ่ เป็นหลักฐาน
4. การโอนใบอนุญาต
1) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต
- อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

กองช่าง

2) การออกใบอนุญาต
- อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตแล้วให้สง่ ส้าเนาใบอนุญาต
ใบโอนให้ส้านักงานพลังงานภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน เป็น
หลักฐาน
5. การตรวจตรา
- อปท. ร่วมกับส้านักงานพลังงานภูมิภาคตรวจตราร่วมกัน
โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจทีส่ ้านักงานพลังงานภูมิภาค
ก้าหนด

กองช่าง

6. ทดสอบและตรวจสอบถังน้ามันเชือ้ เพลิงระบบท่อและ
อุปกรณ์เมือ่ ครบวาระ
- ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ปี ต้องแจ้ง
ทดสอบระบบความปลอดภัย
- อปท. ด้าเนินการตามข้อ 1.2

กองช่าง

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้า้ มันแต่ละรายการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนติ ิบคุ คล)
2. หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้ามี) พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
3. ส้าเนาใบประกอบกิจการ
4. ส้าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับวามเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น้ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
5. อื่น ๆ (ถ้ามี).......................................
ค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้า้ มันแต่ละรายการ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง เทศบาลเมืองคลองแห โทรศัพท์ : ๐74-305333 ต่อ 502

