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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับแจ้งการดาํเนินการประกอบกิจการควบคุมนํ �ามันเชื �อเพลิงประเภทที� 2 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การรับแจ้งการดําเนินการประกอบกิจการควบคมุนํ �ามนัเชื �อเพลิงประเภทที� 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุนํ�ามนัเชื�อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุนํ �ามนัเชื �อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับแจ้งการดําเนินการประกอบกิจการควบคมุนํ �ามนั

เชื �อเพลิงประเภทที� 2 ไกรทอง ศริิบํารุง 11/08/2558 15:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลตําบลนาใน เลขที� 19 หมู่ 10 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร 042-

704754/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. แจ้งการประกอบกิจการตาม (แบบ ธ.พ.ป1) ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที�โดยแจ้ง ณ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
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2. เมื�อพนกังานเจ้าหน้าที�ได้รับการแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้ง (ตามแบบ ธพ.ป 2) ในวนัที�ได้รับแจ้งและผู้ประกอบกิจการ

ได้ตั �งแตว่นัที�แจ้ง 

3. เมื�อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานกรมธุรกิจพลงังานทราบ ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัออกใบรับแจ้ง 

4. ในกรณีที�พนกังานเจ้าหน้าที�ตรวจพบภายหลงั ว่าแจ้งไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และเมื�อดําเนินการถกูต้องแล้ว ให้

รายงานกรมธุรกิจพลงังานทราบภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัที�ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

5. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 2 แจ้งการประกอบกิจการตาม (แบบ ธ.พ.ป 1) และให้

ดําเนินการตามข้อ 4 

 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ประชาชนยื�นเอกสารตอ่

เจ้าหน้าที� 
 

2 นาที เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

2. เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

3. นายชา่งโยธาออก

ตรวจสอบสถานที�ก่อสร้าง 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

4) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

4.นายกเทศมนตรีหรือผู้ รับ

มอบอํานาจอนมุตั ิ
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

5) 

- 
 

5. เทศบาลตําบลรวบรวม

เอกสารทั �งหมดสง่พลงังาน

จงัหวดั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   2 วนัทําการ 

 
14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กระทรวงมหาดไทย 0 1 ฉบบั - 

3) 

แบบแปลน 

(ยกเว้นปั�ม

หลอดแก้ว) 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

สําเนาโฉนด

ที�ดนิ/เอกสาร

สิทธิในที�ดนิ 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

แผนที�สงัเขป

แสดงสิ�งที�ปลกู

สร้างที�อยูภ่ายใน

รัศมี 50 เมตร 

- 0 3 ฉบบั - 

6) 

แผนผงับริเวณ

ของสถานที�

ประกอบการ 

- 0 3 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลนาใน เลขที� 19 หมู ่10 ต.นาใน .พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 

โทรศพัท์ 042-704754 หรือ www.nanai.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที�พมิพ์ 28/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิั �นที� 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนาใน อําเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สถ.

มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


