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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคํา
ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
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ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา 15.30น.)
2) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 / www.kalasin-mu.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จ ถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
3. การกอสราง ผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัย ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
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หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ รับหนังสือหรือคํา 1 วันทําการ
ขอ และตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนด และสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

27 วันทําการ สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามัน ระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณ ระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วันทําการ

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1) หนังสือนําสง
1
0
ชุด
(ผูมีอํานาจลงนาม)
ผลการทดสอบถัง 1
0
ชุด
2)
เก็บน้ํามัน ระบบ
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทอน้ํามันและ
อุปกรณ ระบบ
ไฟฟา และระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผา ระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย
สําเนาหนังสือ
0
1
ชุด
(รับรองสําเนา
อนุญาตพรอม
ถูกตองทุกหนา)
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาต ทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา
อื่นๆ (ถามี)
0
0
ชุด
-

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

หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยูกอนเดิม จะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาต
ใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวย เปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
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และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2556
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 / www.kalasin-mu.go.th
หมายเหตุ (-)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๒ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕
-

19. หมายเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใชในกรณีที่เกี่ยวของเทานั้น
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สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ
อนุมัติโดย จารุวัฒน บุญเพิม่
เผยแพรโดยอภิวัฒน ปะกิทัง

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

26/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท.
-

