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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงือ่ นไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานทีป่ ระกอบกิจการน้ํามันพ.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: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26
11. ชองทางการใหบริการ
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1) สถานที่ใหบริการติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ชั้น 1)
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕
โทรสาร ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ–
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรบั คําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูร ับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนัน้ เรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบั คําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ
สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รบั หนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเรือ่ งให
สํานักงานพลังงานจังหวัด

1 วัน

การพิจารณา

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิง่ กอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1
ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันระบบ
ทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบ
ไฟฟาและระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย
0
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรบั
อนุญาตทําสิง่
ลวงล้ําลําน้ํา
0
สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓
อื่นๆ (ถามี)
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

0

ชุด

-
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตให
ใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.pichaicity.go.th
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ- (เลขที่ ๑ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑ เลขที่
๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๒
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางนวรัตน ศิริผัด
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร
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