คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคำสั่ง
รับคำขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคาสั่ง
รับคาขอรับใบอนุญาต)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ำมัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น
แบบคำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย
แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ - วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะที่ 1 :
ขันตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองฉำง อำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี
โทรศัพท์ 0-5653-2333/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่
ได
.น๔ .
2. ายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กอหมายว่าด้วยการผังเม่องต้องไม่ขัดต่อกอหมายอ่่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กอหม .
กอหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น

2
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกอกระทรวงสถานีบริการนามัน
เช่อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหร่อยังขาดเอกสารหร่อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับคาขอ
และผู้ย่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ย่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการค่นคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ย่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหร่อย่่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่ม่อเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่ม่อประชาชน
4. ทังนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หร่อหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน
พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ที่
ประเภทขันตอน
รำยละเอียดของขันตอนกำรบริกำร
หมำยเหตุ
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ รับคาขอ และ
1 วันทาการ เทศบาลตาบลหนองฉาง
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
และความครบถ้วนของเอกสาร
อุทัยธานี
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่
กาหนด และส่งเร่่องให้พลังงาน
จังหวัดอุทัยธานี
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ 42 วันทาการ เทศบาลตาบลหนองฉาง (เทศบาลตาบลหนองฉาง
ตรวจสอบ
อาเภอหนองฉาง จังหวัด ร่วมกับพลังงานจังหวัด
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
อุทัยธานี
อุทัยธานี)
- ตรวจสอบสถานที่เบ่องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบท่อนามัน ระบบท่อ
ดับเพลิง ระบบบาบัดนาเสียหร่อ
แยกนาปนเปื้อนนามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอ่่น แล้วแต่กรณี
- รายการคานวณความมั่นคง
แข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง

3
ที่

ประเภทขันตอน

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ

รำยละเอียดของขันตอนกำรบริกำร
ลงนามในหนังส่อแจ้งผลการ
พิจารณา

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
2 วันทาการ

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

หมำยเหตุ
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังส่อรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ชุด
(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่
การค้า
เกิน 6 เด่อน / รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
กรมธุรกิจพลังงาน
1
0
ฉบับ (ผู้มีอานาจลงนาม)
ประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๔)
2) หนังส่อมอบอานาจ (ถ้ามี)
1
0
ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประมวลรัษอากร/รับรองสาเนา
ประชาชนของผู้มอบอานาจ
ถูกต้องเฉพาะบัตรประจาตัว
และผู้รับมอบอานาจ
ประชาชนทังของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
3) สาเนาใบอนุญาตประกอบ
สานักความปลอดภัย
0
1
ชุด (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
กิจการ (เดิม)
ธุรกิจนามัน
4) สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้
0
1
ชุด (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
ที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ
5) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ
0
1
ชุด (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
ใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หร่อ
หนังส่อยินยอมให้ใช้ที่ดินหร่อ
หนังส่อยินยอมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว

4
ที่
6)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กรมโยธาธิการและ
ผังเม่อง

สาเนาหนังส่อแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกอหมายว่าด้วยการ
ผังเม่อง
7) แผนผังโดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบ
ความปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบท่อนามัน ระบบ
ท่อดับเพลิง ระบบบาบัด
นาเสียหร่อแยกนาปนเปื้อน
นามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตราย จาก ฟ้าผ่า และ
สิ่งปลูกสร้างอ่่น แล้วแต่กรณี
8) รายการคานวณความมั่นคง
แข็งแรง และระบบ ที่เกี่ยวข้อง
9) หนังส่อรับรองของวิศวกร
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
10) สาเนาหนังส่ออนุญาตพร้อม
ด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับ
อนุญาตทาทางเช่่อมถนน
สาธารณะ หร่อทางหลวง หร่อ
ถนนส่วนบุคคล หร่อสาเนา
หนังส่ออนุญาตพร้อมด้วย
สาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต
ทาสิ่งล่วงลาลานา ให้นามา
ย่่นก่อนพิจารณาออก
ใบอนุญาต
11) อ่่นๆ (ถ้ามี)
16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน
หมายเหตุ –

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
1
ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า)
(รับรองสาเนาถูกต้องที่
ใบอนุญาต)

-

0

1

ชุด

-

0

0

ชุด

ณ ช่องทางการย่่นคาขอ

(รับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)

5
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5653-2333
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็น (หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง ,ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลหนองฉาง ,ที่ว่าการอาเภอหนองฉาง ,ตลาดสดเทศบาลตาบลหนองฉาง)
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส่งไปรษณีย์ถึงเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
หมายเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็ปไซต์ WWW.Nongchangcity.com
หมายเหตุ 6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ย่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมำยเหตุ
รายการเอกสารย่่นเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใช้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านัน

