คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอน
ออกใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต 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
แก่ ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภิ าค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนามัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออก
ใบอนุญาต) 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. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้ดาเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกาหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บนามัน ระบบท่อนามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
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2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับ
คาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทังนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน
พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ที่
ประเภทขันตอน
รำยละเอียดของขันตอนกำรบริกำร
หมำยเหตุ
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือคาขอ 1 วันทาการ เทศบาลตาบลหนองฉาง
และตรวจสอบความครบถ้วนของ
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
เอกสารตามรายการเอกสาร
อุทัยธานี
หลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่องให้
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ 27 วันทาการ เทศบาลตาบลหนองฉาง
ตรวจสอบ
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
-สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
อุทัยธานี
-ผลการทดสอบถังเก็บนามัน
ระบบท่อนามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
-เอกสารหลักฐานประกอบ
3) การลงนาม/
ลงนามในใบอนุญาต
2 วันทาการ เทศบาลตาบลหนองฉาง
คณะกรรมการมีมติ
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน

(เทศบาลตาบลหนองฉาง
ร่วมกับพลังงานจังหวัด
อุทัยธานีร่วมกัน
ตรวจสอบ)

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) หนังสือนาส่ง
1
0
ชุด
(ผู้มีอานาจลงนาม)
2) ผลการทดสอบถังเก็บนามัน
1
0
ชุด
ระบบท่อนามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
3) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อม
0
1
ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้อง
ด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับ
ทุกหน้า)
อนุญาตทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือทางหลวง หรือ
ถนนส่วนบุคคล หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
สาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต
ทาสิ่งล่วงลาลานา
4) อื่นๆ (ถ้ามี)
0
0
ชุด
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค
ญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 2) หำกมีกำรติดตังภำชนะบรรจุนำมันเพิ่มเติมจำกที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิม จะต้อง
เสียค
62 ของกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางการยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5653-2333
หมายเหตุ –
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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. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕6
19. หมำยเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านัน

