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คู่มือสาหรั บประชาชน: การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอน
ออกใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายานอาเภอเมืองสุพรรณบุรีจงั หวัดสุพรรณบุรี
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุ
้
ญาต)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายานอาเภอเมืองสุพรรณบุรีจงั หวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับ
การประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มและประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิ จการน้ามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานี บริ การน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่องกาหนดสถานที ่แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 17:55 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ
กิจการสถานีบริ การน ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุ
้
ญาต) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน (สมชาติ
เจริญผล)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการศูนย์บริ การธุรกิ จพลังงานกรมธุรกิ จพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชนั้ ๑๙๕๕๕/๒ถนนวิ ภาวดีรังสิ ตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิ ดรับเวลา๑๕.๓๐น.)
2) สถานที่ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตาบลดอนกายานกองช่างม.2 ต.ดอนกายานอ.เมื องฯจ.สุพรรณบุรี
72000 โทร. 035-555130 , 035-545759/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ดาเนินการก่อสร้ างสถานประกอบการแล้ วเสร็จถูกต้ องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องกาหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน ้ามันระบบท่อน ้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
๓. การก่อสร้ างผลการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้
ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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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 ื่นคาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจนพร้ อม
ติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับหนังสือหรื อคา 1 วัน
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กาหนดและส่งเรื่ องให้ สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน

-

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
27 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งก่อสร้ าง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น ้ามันระบบท่อน ้ามันและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภยั
- เอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

การลงนาม/

ลงนามในใบอนุญาต

-

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

2 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผลการทดสอบ ถังเก็บน ้ามัน
ระบบท่อน ้ามัน
และอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกัน
อันตรายจาก
ฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภยั
สาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสาเนา
แผนผังที่ได้ รับ

1

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตทาทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรื อ
ทางหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสาเนา
หนังสืออนุญาต
พร้ อมด้ วยสาเนา
แผนผังที่ได้ รับ
อนุญาตทาสิ่ง
ล่วงล ้าลาน ้า
สาเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู
ได้ รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓
อื่นๆ (ถ้ ามี)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ -

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

0

ชุด

-

ุุ มประเภทที่ 3
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หากมีการติดตัง้ ภาชนะบรรจุนา้ มันเพิ่มเติมจากที่ได้ รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้ องเสีย
ค่
62 ของ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่ าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการนา้ มันเชือ้ เพลิงพ.ศ. 2556
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนแจ้ งผ่านศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๒เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่ องกาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕
19. หมายเหตุ
2)

วันที่พมิ พ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอน
กายานอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

