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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำ้ มัน (ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอน
ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคา
ขอรับใบอนุญาต)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่ นไขเกี ่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี ่ยวกับ
กำรประกอบกิ จกำรน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มและประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้ องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ ระกอบกิ จกำรน้ำมันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถำนี บริ กำรน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว

5)

ประกำศกรมธุรกิ จพลังงำนเรื ่องกำหนดสถำนทีแ่ จ้งกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 2 สถำนที ่ยืน่ แบบคำ
ขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกำศกระทรวงพลังงำนเรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิ ดตำมกฎหมำยแก่
ผูไ้ ด้รับควำมเสี ยหำยจำกภัยอันเกิ ดจำกกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
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8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอน
้
ออกคาสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาต) เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบำลตำบลท่ำสำปกองช่ำง /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้ แตกต่างไปจากที่ได
รับอนุญาตต้ องยื่นขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น. ๔
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้ างและรายการคานวณต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิง
พ.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 ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับคาขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
คาขอและความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
และส่งเรื่ องให้ สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
42 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื ้องต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

มลพิษระบบท่อน ้ามันระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบาบัดน ้า
เสียหรื อแยกน ้าปนเปื อ้ น
น ้ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้ างอื่นแล้ วแต่
กรณี
- รายการคานวณความ
มัน่ คงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้ อง

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณา

2 วัน

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
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ที่

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

ชุด

3)

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีนิติบคุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอแก้ ไข
กรมธุรกิจพลังงำน 1
เปลี่ยนแปลงกำร
ประกอบกิจกำร
(แบบธพ.น.๔)
หนังสือมอบ
1
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ

สำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร

สำนักควำม
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ำมัน

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอำนำจลง
นำม)

0

ชุด

1

ชุด

(พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร /
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องเฉพำะบัตร
ประจำตัว
ประชำชนทังของผู
้
้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)
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ที่

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(เดิม)
สำเนำเอกสำร
แสดงสิทธิใช้ ที่ดิน
กรณีขยำยแนว
เขตสถำน
ประกอบกำร
สำเนำเอกสำร
แสดงว่ำผู้ขอรับ
ใบอนุญำตมีสิทธิ
ใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
จำกหน่วยงำนที่
มีหน้ ำที่ดแู ลและ
รับผิดชอบที่ดนิ
ดังกล่ำว
สำเนำหนังสือ
แจ้ งกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดนิ
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรผังเมือง
แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบก่อสร้ ำง
ระบบควำม
ปลอดภัยระบบ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

-

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

กรมโยธำธิกำรและ 0
ผังเมือง

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

-

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

3
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ควบคุมมลพิษ
ระบบท่อน ้ำมัน
ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบำบัดน ้ำ
เสียหรื อแยกน ้ำ
ปนเปื อ้ นน ้ำมัน
ระบบอุปกรณ์
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟ้ำระบบ
ป้องกันอันตรำย
จำกฟ้ำผ่ำและสิ่ง
ปลูกสร้ ำงอื่น
แล้ วแต่กรณี
รำยกำรคำนวณ ควำมมัน่ คง
8)
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวข้ อง
หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพร้ อม
สำเนำ
9)
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้ อม
ด้ วยสำเนำ
10)
แผนผังที่ได้ รับ
อนุญำตทำทำง
เชื่อมถนน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

1

0

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องที่
ใบอนุญำต)

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สำธำรณะหรื อ
ทำงหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสำเนำ
หนังสืออนุญำต
พร้ อมด้ วยสำเนำ
แผนผังที่ได้ รับ
อนุญำตทำสิ่ง
ล่วงล ้ำลำน ้ำ
สำเนำสัญญำ
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยควำม
รับผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผ้ ู
11)
ได้ รับควำม
เสียหำยจำกภัย
อันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภท
ที่๓
12) อื่นๆ (ถ้ ำมี)
-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

0

0

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัดฝ่ ายอานวยการหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 7336 - 2485
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบธพ.น. ๔เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่ องกาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

28/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมือง
ยะลาจังหวัดยะลาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

