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คูม่ อื สำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุญำต)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: กระทรวงพลังงำน
1.
2.
3.
4.
5.

ชือ่ กระบวนงำน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุญำต)
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข่ องงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรนำมัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบคำขอ และแบบ
ใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำย
จำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และ
อัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ดุ 0
จำนวนคำขอทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ 0
10. ชือ่ อ้ำงอิงของคูม่ อื ประชำชน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้้มัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออกใบอนุญำต) อบต.บุ
กระสัง ณัฐมณฑ์ สำเนำคู่มือประชำชน 21/07/2015 22:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้ดำเนินกำรก่อสร้ำง
สถำนประกอบกำรแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตำมที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด มีผลกำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนำมัน ระบบท่อนำมันและ
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น
3. กำรก่อสร้ำง ผลกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตำมกฎกระทรวงสถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง
พ.ศ. 2552
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หมำยเหตุ :
1. หำกเห็นว่ำคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอ
จะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้
ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมี
ควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
4. ทังนี จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์
(Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึง ตัวท่ำนเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่ำไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

ที่

ประเภทขันตอน

1)

กำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ รับหนังสือหรือคำขอ
และตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรตำมรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนที่กำหนด และส่งเรื่องให้
สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน

1 วัน

2)

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำ/
ตรวจสอบ
- สถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง
- ผลกำรทดสอบถังเก็บนำมัน
ระบบท่อนำมันและอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำก
ฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสำรหลักฐำนประกอบ

27 วัน

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมี ลงนำมในใบอนุญำต
มติ

2 วัน

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ว
- ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ

หมำยเหตุ
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยืน่
ที่
ออกเอกสำร
เพิม่ เติม
1) ผลกำรทดสอบถัง
เก็บนำมัน ระบบท่อ
นำมันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ำ และ
ระบบป้องกัน
อันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ
ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
2) สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้อมด้วย
สำเนำแผนผังที่ได้รับ
อนุญำตทำทำงเชื่อม
ถนนสำธำรณะ หรือ
ทำงหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคล หรือ
สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้อมด้วย
สำเนำแผนผังที่ได้รับ
อนุญำต ทำสิ่ง
ล่วงลำลำนำ
3) สำเนำสัญญำ
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ควำมรับผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผู้ได้รับ
ควำมเสียหำย จำก
ภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ ๓
4) อื่นๆ (ถ้ำมี)
-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำถูกต้อง
ทุกหน้ำ)

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำถูกต้อง
ทุกหน้ำ)

0

0

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
-
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2)

หำกมีกำรติดตังภำชนะบรรจุนำมันเพิ่มเติมจำกที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิม จะต้องเสียคำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุนำมัน
ในส่วนที่เพิ่มเติมด้วย เป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และ
อัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th
หมำยเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( 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 และคูม่ อื กำรกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒ สถำนที่
ยื่น แบบคำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕6

-

19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

17/08/2558
รออนุมัติขันที่ 2 โดยสำนักงำน ก.พ.ร.
(OPDC)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สถ.มท.
-
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