คูมือสําหรับประชาชน
กระบวนงาน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชางเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เลขที่ 170 หมูที่ 4 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 30190 โทร 044-756470 ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
3. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับหนังสือหรือคําขอ
1 วัน
กองชาง
และตรวจสอบความครบถวนของ
เทศบาลตําบล
เอกสารตามรายการเอกสาร
ทาเยี่ยม
1)
หลักฐานที่กําหนดและสงเรื่องให
สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณา/ 27 วัน
ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบ
ไฟฟาระบบปองกันอันตรายจาก
ฟาผาระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

2 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

กองชาง
เทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

หมายเหตุ
-

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ
ระบบไฟฟาและระบบ
1)
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

15

ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
สําเนาหนังสืออนุญาตพรอม ดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพรอมดวย
สําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
สําเนาสัญญาประกันภัยภัย หรือกรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผูไดรับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที๓่
อื่นๆ (ถามี)
-

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

0

1

ชุด

(รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

0

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2)

หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาต
ใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลทาเยี่ยม เลขที่ 170 หมูที่ 4 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 30190 โทร 044-756470
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน www.tayiumcity.go.th
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. 2 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่2 สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
-

