คุณสมบัติ
คู่มือการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายประเภทสถานีบริการ LPGรถยนต์
ขนาดพืน้ ที่ท่ ีใช้ ในการตัง้ สถานีบริการ LPG
•
พื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว. และด้ านหน้ าติดถนนกว้ างไม่น้อยกว่า
40 เมตร
•
พื ้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรมีพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้ านหน้ า
ติดถนนกว้ างไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ลักษณะที่ตงั ้ ในการจัดตัง้ สถานีบริการ LPG
•
แนะนาการหาทาเลก่อสร้ างโครงการสถานีบริการ LPG รถยนต์ เบื ้องต้ นให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
พรบ. ควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง และกฎกระทรวงฯ ที่ออกตาม ปว.28 ดังนี ้
•
เขตสถานีบริ การที่ขออนุญาตต้ องห่างจากเขตสถานีบริการLPG อื่นๆ ที่อยูบ่ นฝั่งถนนสาธารณะหรื อ
ทางหลวงสายเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร
•
ผนังถังเก็บและจ่ายก๊ าซของสถานีบริ การต้ องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรี ยน สถานพยาบาล โรง
ภาพยนต์ หรื อสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 60เมตร
•
มีทางเข้ า-ออก แยกต่างหากกัน แต่ละทางมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้ องอยูต่ ิดถนน
สาธารณะหรื อทางหลวง ซึง่ มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 เมตร (สถานีบริการในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้ องกว้ างไม่น้อยกว่า 16 เมตร)
•
จุดเริ่มต้ นทางเข้ า-ออก สถานีบริ การต้ องห่างจากจุดเริ่มโค้ งของทางแยกซึง่ อยูฝ่ ั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า
15 เมตร ทางแยกนันให้
้ หมายถึงถนนสาธารณะหรื อทางหลวงที่มีความกว้ างตังแต่
้ 8 เมตรขึ ้นไป และมี
ความยาวจากปากทางแยกตังแต่
้ 200 เมตรขึ ้นไป
•
จุดเริ่มต้ นของทางเข้ า-ออก สถานีบริการต้ องห่างจากจุดเริ่มต้ นหรื อจุดสิ ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่
สะพานท่อ ซึง่ อยูใ่ นเส้ นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร
•
ถังเก็บและจ่ายก๊ าซต้ องอยูห่ า่ งจากถังเก็บก๊ าซ ไม่น้อยกว่า 20เมตร
•
ในการตัดสินใจเช่า/ซื ้อที่ดินจะต้ องทาการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนทุกครัง้
คุณสมบัตผิ ้ ูแทนจาหน่ ายสถานีบริการ LPG รถยนต์ ประกอบด้ วย
•
มุง่ มัน่ เป็ นเจ้ าของกิจการสถานีบริการ LPG รถยนต์ แนวคิดใหม่ ด้ วยใจรักการบริการ
•
ไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
•
มีเงินลงทุนสาหรับการก่อสร้ างและเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการ LPG
รถยนต์
•
มีความพร้ อมด้ านพื ้นที่ สถานที่ในการดาเนินกิจการสถานีบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบือ้ งต้ น
•
ใบสมัครขอเป็ นผู้แทนจาหน่าย, เสนอขาย/ให้ เช่าที่ดิน
•
แผนที่และภาพถ่ายของพื ้นที่ที่จะขอจัดตังสถานี
้
บริการ
•
สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้ านหน้ า และด้ านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้ าขนาดเท่าต้ นฉบับ
ทังนี
้ ้ผู้ขอ ต้ องเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อมีสทิ ธิ์ที่จะใช้ ประโยชน์ในที่ดินที่เสนอ เช่น สัญญาจะซื ้อจะ
ขาย สัญญาเช่า
•
กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา ใช้ สาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ าน ของผู้ขอ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
•
กรณีเป็ นนิติบคุ คล ใช้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 3 เดือน โดยระบุวตั ถุประสงค์
การประกอบกิจการสถานีบริการก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ขัน้ ตอนการพิจารณาของบริษัทฯ
•
ผู้สมัครจะต้ องมาติดต่อเพื่อสมัครโดยตรงกับบริ ษัทฯ เท่านัน้ หรื อส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
•
บริษัทฯ จะพิจารณาการเสนอขอเข้ าเป็ นลูกค้ าสถานีบริการLPG รถยนต์โดยพิจารณาจากสภาพตลาด
ในพื ้นที่ ปริมาณความต้ องการใช้ ก๊าซ LPG ประมาณการยอดขายธุรกิจค้ าปลีก ขนาดพื ้นที่ เครื อข่าย
สถานีบริการในปั จจุบนั และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทา่ นทราบภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับตังแต่
้ บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารใบสมัครของท่าน
•
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หากไม่ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียด
•
ผลการพิจารณาของ บริษัทฯ ถือเป็ นที่สดุ

