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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ .ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบ
คําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 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 ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
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จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)26/08/2015 09:59
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการใหแตกตางไปจากที่ไดรับ
อนุญาตตองยื่นขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น. ๔
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
3. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ
และผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจน

3/8

พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วันทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
42 วันทํา
พิจารณา/ตรวจสอบ
การ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิงระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามันระบบ
อุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอื่นแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวของ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส

เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส

หมายเหตุ
-

-
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ลงนามในหนังสือแจงผล
การพิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ

2 วันทําการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโกลกจังหวัด
นราธิวาส

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

3)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1

0

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
(กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
(กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน 6
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร
คําขอแกไข
กรมธุรกิจพลังงาน 1
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๔)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)
สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช
ที่ดินกรณีขยาย
แนวเขตสถาน
ประกอบการ
สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
ใหใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลง
นาม)

0

ชุด

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร
/ รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
แจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง
แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบ
กอสรางระบบ
ความปลอดภัย
ระบบควบคุม
มลพิษระบบทอ
น้ํามันระบบทอ
ดับเพลิงระบบ
บําบัดน้ําเสีย
หรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอื่น
แลวแตกรณี
รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวของ
หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนา

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

3

0

ชุด

(วิศวกร
ผูออกแบบลงนาม
ทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(วิศวกร
ผูออกแบบลงนาม
ทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
10)
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําให
นํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต
11) อื่นๆ (ถามี)
-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

0

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
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3)
4)

หมายเหตุชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๔เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที๒่ สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ .ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใชเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของเทานั้น

27/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสถ.มท.
จัดทําโดย
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

