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คู่มือสาหรั บประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขัน้ ตอนการแจ้ งการทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ดสอบและตรวจสอบน้ามันและผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกี ่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ามัน และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือ่ นไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ามัน พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ามัน พ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2550 และที ่แก้ไขเพิ่มเติ ม และประกาศที ่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
4) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2551
5) กฎกระทรวงสถานี บริ การน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขันตอนการแจ้
้
งการทดสอบและตรวจสอบ
26/07/2015 11:23
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธสุรการ
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779
โทรสาร 042 611 779/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ถังเก็บน ้ามัน ถังขนส่งน ้ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน ้ามันที่ได้ มีการใช้ งานแล้ ว ต้ องได้ รับการทดสอบ
และตรวจสอบครบวาระ โดยให้ ดาเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
- คลังน ้ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๕ ปี
- คลังน ้ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก ๒ ปี (ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริ การน ้ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๐ ปี
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันและสถานีบริการน ้ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน ้ามันทุก ๒ ปี (ในเฉพาะพื ้นที่ตามกฎหมายกาหนด)
๒. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ับแจ้ งหรื อผู้อนุญาตทราบล่วงหน้ า
ก่อนที่จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้ องเป็ นไปตาม กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามันและผู้ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถกู ต้ อง หรื อยังขาดเอกสาร หรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ในขณะนัน้ เจ้ าหน้ าที่และผู้
ยื่นจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นดาเนินการแก้ ไข/
เพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะดาเนินการคืนเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะดาเนินการแก้ ไข
เอกสาร หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็น
ว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวล
ส่ วนงาน /
หมาย
ที่ ประเภทขัน้ ตอน
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
า
หน่ วยงานที่
เหตุ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่ รับหนังสือ และตรวจสอบความ 1 วัน
สานักงานพลังงาน เอกสาร
ครบถ้ วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
จังหวัดมุกดาหาร
1)
หลักฐาน ที่กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ี
อานาจพิจารณามอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณาตรวจ
22 วัน
สานักงานพลังงาน 2)
แผนการปฏิบตั งิ านในการทดสอบ และลง
จังหวัดมุกดาหาร
บันทึกนัดวันทดสอบร่วมกับผู้ประกอบการ
การลงนาม/
แจ้ งรับทราบแผนการทดสอบและตรวจสอบ 2 วัน
ผู้วา่ ราชการจังหวัด 3)
คณะกรรมการมีมติ
มุกดาหาร
ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วัน
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จานวน จานวน หน่ วย
รายการเอกสาร
ที่
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการ
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
ปกครอง
ถูกต้ องทุกหน้ า)
สาเนาทะเบียน กรมการ
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
2)
บ้ าน
ปกครอง
ถูกต้ องทุกหน้ า)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนา
0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล / ออกให้ ไม่เกิน ๖
3)
บุคคล
ธุรกิจการค้ า
เดือน / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
รายการเอกสารยื่น
ที่
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
หนังสือแจ้ งการทดสอบ
1
0
ฉบับ
1)
และตรวจสอบ
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) 1
0
ชุด
(พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตาม
พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประมวลรัษฎากร/ รับรอง
ประชาชนของผู้มอบ
สาเนาถูกต้ องเฉพาะบัตร
2)
อานาจและผู้รับมอบ
ประจาตัวประชาชนทังของผู
้
้
อานาจ
มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ)
แผนการทดสอบและ
1
0
ชุด
3) ตรวจสอบ และขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ าน
4) อื่นๆ (ถ้ ามี)
0
0
ชุด
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 3 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0 2140 7000
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิวิธสุรการ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779 โทรสาร 042 611 779
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 1 (หลังเก่า) ถนนวิวิธ
สุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 614 777
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

04/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ไกรลาศ ผลดี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย อุษา ปั ญญาวดี
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขัน้ ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน





ชื่อกระบวนงาน: การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขันตอนการเห็
้
นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)

 กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ดสอบและตรวจสอบน้ามันและผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกี ่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ามัน และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือ่ นไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ามัน พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ามัน พ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิ จการน้ามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2551
5) กฎกระทรวงสถานี บริ การน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
 ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
 พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
 กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
 ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
 ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขันตอนการเห็
้
นชอบผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ 26/07/2015 11:26
 ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธสุรการ
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779
โทรสาร 042 611 779/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการควบคุมส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ ผ้ รู ับแจ้ งหรื อผู้อนุญาตภายใน ๑๕ วันทาการนับ
แต่วนั ที่ทาการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ ้น
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถกู ต้ อง หรื อยังขาดเอกสาร หรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ เจ้ าหน้ าที่
และผู้ยื่นจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่น
ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะดาเนินการคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะดาเนินการแก้ ไข
เอกสาร หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็น
ว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
 ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
ที่ ประเภทขัน้ ตอน
บริการ
การตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความครบถ้ วน
1) เอกสาร
ของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบพิจารณาผล
2)
การทดสอบและตรวจสอบ
การลงนาม/
ลงนามในหนังสือเห็นชอบผลการ
3)
คณะกรรมการมีมติ ทดสอบและตรวจสอบ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1 วัน
สานักงานพลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

หมาย
เหตุ
-

42 วัน

-

2 วัน

สานักงานพลังงานจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มุกดาหาร

-

 งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
หนังสือแจ้ งส่งผลการทดสอบ
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอานาจลงนาม)
1)
และตรวจสอบ
ผลการทดสอบและตรวจสอบ
1
0
ชุด
(ฉบับจริงพร้ อมลง
2)
ลายมือชื่อรับรองผลการ
ทดสอบและตรวจสอบ)
สาเนาหนังสือรับรองเป็ นผู้
สานักงาน
0
1
ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
ทดสอบและตรวจสอบ และ
พลังงาน
แผ่น)
3) สาเนาหนังสือรับรองเป็ น
จังหวัด
ผู้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการทดสอบ มุกดาหาร
และตรวจสอบ
4) อื่นๆ (ถ้ ามี)
0
0
ชุด
 ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
 ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 3 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0 2140 7000
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิวิธสุรการ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779 โทรสาร 042 611 779
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 1 (หลังเก่า) ถนนวิวิธ
สุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 614 777
หมายเหตุ -
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6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

 ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

04/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ไกรลาศ ผลดี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย อุษา ปั ญญาวดี
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ่ยวกับการประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงาน เรื ่อง กาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบ
คาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สาม
26/07/2015 11:18
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธสุรการ
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779
โทรสาร 042 611 779/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหาย หรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น.
๖ พร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและ
ผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

1)

2)
3)

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความ 1 วัน
ครบถ้ วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ี
อานาจพิจารณามอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/
27 วัน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
ลงนามในใบอนุญาต
2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร

สานักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มุกดาหาร

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมาย
เหตุ
-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
รายการ
หน่ วยงาน
จานวน จานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
บัตรประจาตัว กรมการ
0
1
1)
ประชาชน
ปกครอง
สาเนาทะเบียน กรมการ
0
1
2)
บ้ าน
ปกครอง
หนังสือรับรอง กรมพัฒนา
0
1
3)
นิตบิ คุ คล
ธุรกิจการค้ า

ที่

1)

2)

3)

4)
5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
คาขอรับใบแทน
สานักงาน
ใบอนุญาตประกอบ
พลังงานจังหวัด
กิจการ (แบบ ธพ.น.๖)
มุกดาหาร
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ า มี) พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
หลักฐานการแจ้ งความว่า ใบอนุญาตประกอบ
กิจการสูญหาย
ใบอนุญาตประกอบ
สานักงาน
กิจการเดิมที่ถกู ทาลาย
พลังงานจังหวัด
ในสาระสาคัญ
มุกดาหาร
อื่นๆ (ถ้ ามี)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
ฉบับ
(กรณีนิติบคุ คล / ออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน
/ รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

จานวน จานวน หน่ วย
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอานาจลงนาม)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / รับรองสาเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตรประจาตัว
ประชาชนทังของผู
้ ้ มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
(กรณีสญ
ู หาย)

1

0

ฉบับ

(กรณีถกู ทาลายและอื่นๆ)

0

0

ฉบับ

-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ (ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 3 เลขที ่ 555/2 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต แขวง/เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2140 7000)
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิวิธสุรการ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779 โทรสาร 042 611 779
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 1 (หลังเก่า) ถนนวิวิธ
สุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 614 777
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๖ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

04/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ไกรลาศ ผลดี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย อุษา ปั ญญาวดี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานา้ มัน (ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออก
คาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคา
ขอรับใบอนุญาต)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ่ยวกับการประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิ จการน้ามัน พ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2551
4) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงาน เรื ่อง กาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบ
คาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
5) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมาย
แก่ผไู้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอน
้
ออกคาสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาต) 25/07/2015 15:42
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธสุรการ
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779
โทรสาร 042 611 779/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สาม ต้ องยื่นขออนุญาตและต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึง
เก็บน ้ามันได้ ซึง่ สถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สาม หมายถึง สถานที่เก็บน ้ามันชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อหลายชนิด ดังต่อไปนี ้
(ก) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตรขึ ้นไป
(ข) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ ้นไป
(ค) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟน้ อย ที่มีปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรขึ ้นไป โดยปริมาณทังหมดของน
้
้ามันรวมกันแล้ ว
ต้ องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้ างและรายการคานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและ
ผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน / หมาย
ระยะเวลา
ที่ ประเภทขัน้ ตอน
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
หน่ วยงานที่ เหตุ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอและตรวจสอบความถูกต้ องของคา 1 วัน
สานักงาน
เอกสาร
ขอ และความครบถ้ วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
พลังงานจังหวัด
1)
หลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณา
มุกดาหาร
มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการ

15/23

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

การลงนาม/
3) คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
42 วัน
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื ้องต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ าง ระบบความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน ้ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบาบัด
น ้าเสียหรื อแยกน ้าปนเปื อ้ นน ้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้ างอื่น แล้ วแต่กรณี
- รายการคานวณความมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้ อง
ลงนามในหนังสือแจ้ งผลการพิจารณา
2 วัน

ส่ วนงาน / หมาย
หน่ วยงานที่ เหตุ
รับผิดชอบ
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

ผู้วา่ ราชการ
จังหวัด
มุกดาหาร

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จานวน จานวน
รายการเอกสาร
หน่ วยนับ
ที่
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
บัตรประจาตัว
กรมการ
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
ปกครอง
ถูกต้ องทุกหน้ า)
สาเนาทะเบียน กรมการ
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนา
2)
บ้ าน
ปกครอง
ถูกต้ องทุกหน้ า)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนา
1
0
ฉบับ
(กรณีนิติบคุ คล / ออกให้ ไม่เกิน ๖
3)
บุคคล
ธุรกิจการค้ า
เดือน / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
คาขอรับใบอนุญาตประกอบ สานักงานพลังงาน
กิจการ (แบบ ธพ.น. ๑)
จังหวัดมุกดาหาร
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้
ที่ดนิ เช่น โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ เป็ นต้ น
สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาตมีสิทธิใช้ ที่ดิน หรื อ
หนังสือยินยอมให้ ใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้ าที่ดแู ลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว
สาเนาหนังสือแจ้ งการตรวจ
กรมโยธาธิการ
สอบ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตาม และผังเมือง
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป แผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้ าง
ระบบความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบท่อ
น ้ามัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบาบัด น ้าเสียหรื อแยก
น ้าปนเปื อ้ นน ้ามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย
จาก ฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้ าง
อื่น แล้ วแต่กรณี

จานวน จานวน หน่ วย
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอานาจลงนาม)
1

0

ฉบับ

(พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / รับรองสาเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตรประจาตัว
ประชาชนทังของผู
้ ้ มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
(รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

0

1

ชุด

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)
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ที่
7)
8)

9)

10)

11)

หน่ วยงาน
จานวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
รายการคานวณความมัน่ คง 1
แข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้ อง
หนังสือรับรองของวิศวกร พร้ อม 1
สาเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อม 0
ด้ วยสาเนาแผนผังที่ได้ รับ
อนุญาตทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรื อทางหลวง
หรื อถนนส่วนบุคคล หรื อ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อม
ด้ วยสาเนาแผนผังที่ได้ รับ
อนุญาตทาสิ่งล่วงล ้าลาน ้า
สาเนาสัญญาประกันภัย
0
ภัยหรื อกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ไู ด้ รับความ
เสียหาย จากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓
อื่นๆ (ถ้ ามี)
0
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จานวน หน่ วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
0
ชุด
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)
0
ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้ องที่
ใบอนุญาต)
1

ชุด

(กรณีขออนุญาตประกอบ
กิจการเพื่อการจาหน่าย ให้
นามายื่นก่อนพิจารณาออก
ใบอนุญาต / รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร
บี ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
หมายเหตุ -
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3)

4)

5)

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 3 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0 2140 7000
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิวิธสุรการ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779 โทรสาร 042 611 779
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 1 (หลังเก่า) ถนนวิวิธ
สุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 614 777
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. 1 เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ไกรลาศ ผลดี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย อุษา ปั ญญาวดี
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานา้ มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุ
้
ญาต)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ่ยวกับการประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิ จการน้ามัน พ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2551
4) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงาน เรื ่อง กาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบ
คาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
5) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมาย
แก่ผไู้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอน
้
ออกใบอนุญาต) 25/07/2015 15:45
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธสุรการ
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779
โทรสาร 042 611 779/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง) หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ดาเนินการก่อสร้ างสถานประกอบการแล้ วเสร็จ ถูกต้ องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องกาหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบท่อน ้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
๓. การก่อสร้ าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัย ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บ
รักษาน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและ
ผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน / หมาย
ประเภท
ระยะเวลา
ที่
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
หน่ วยงานที่ เหตุ
ขัน้ ตอน
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การ
เจ้ าหน้ าที่ รับหนังสือหรื อคาขอ และตรวจสอบความครบถ้ วนของ 1 วัน
สนง.พลังงาน 1) ตรวจสอบ เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ มู ี
จังหวัด
เอกสาร
อานาจพิจารณามอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการ
มุกดาหาร
การ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
27 วัน
สานักงาน
พิจารณา
- สถานที่และสิ่งก่อสร้ าง
พลังงาน
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบท่อน ้ามันและอุปกรณ์
จังหวัด
2)
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
มุกดาหาร
และระงับอัคคีภยั
- เอกสารหลักฐานประกอบ
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ที่

ประเภท
ขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ส่ วนงาน / หมาย
ระยะเวลา
หน่ วยงานที่ เหตุ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
2 วัน
ผู้วา่ ราชการ จังหวัด
มุกดาหาร

การลงนาม/ ลงนามในใบอนุญาต
3) คณะกรรมการ
มีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
จานวน จานวน หน่ วย
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร นับ หมายเหตุ
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
เอกสาร
ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบท่อ
1
0
ฉบับ
น ้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และ
1)
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วยสาเนา 0
1
ชุด
(รับรอง
แผนผังที่ได้ รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนน
สาเนา
สาธารณะ หรื อทางหลวง หรื อถนนส่วน
ถูกต้ องทุก
2)
บุคคล หรื อสาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อม
หน้ า)
ด้ วยสาเนาแผนผังที่ได้ รับอนุญาต ทา
สิ่งล่วงล ้าลาน ้า
สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรื อ
0
1
ชุด
(รับรอง
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
สาเนา
3) กฎหมายแก่ผ้ ไู ด้ รับความเสียหาย จาก
ถูกต้ องทุก
ภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
หน้ า)
ควบคุมประเภทที่ ๓
4) อื่นๆ (ถ้ ามี)
0
0
ชุด
-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ใช้ ภาชนะบรรจุนา้ มัน เป็ นไปตามข้ อ 62 ของกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ ง การอนุญาต และอัตราค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2556
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 3 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0 2140 7000
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิวิธสุรการ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 612 527 , 042 611 779 โทรสาร 042 611 779
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 1 (หลังเก่า) ถนนวิวิธ
สุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 614 777
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๒ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

20/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ไกรลาศ ผลดี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย อุษา ปั ญญาวดี

