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คู่มือสาหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามันพ .ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
5) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน
ออกใบอนุญาต)
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4
E-mail:obt.thammasala@hotmail.com Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดาเนินการ
ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกาหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ามันระบบท่อน้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษา
น้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่น
คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืน
คาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติด
แสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กาหนดและส่งเรื่องให้สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ามันระบบท่อน้ามันและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

27 วันทาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

-

ระยะเวลา
ให้บริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ
ลงนามในใบอนุญาต

3)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 วันทาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือนาส่ง
1
ผลการทดสอบถัง
1
เก็บน้ามันระบบ
ท่อน้ามันและ
อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
สาเนาหนังสือ
0
อนุญาตพร้อม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา
0
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ผู้มีอานาจลงนาม)
ชุด
-

1

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีประกอบ
กิจการเพื่อการ
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ด้วยสาเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาต
ทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส่วนบุคคล
หรือสาเนา
หนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาเนา
แผนผังที่ได้รับ
อนุญาตทาสิ่ง
ล่วงล้าลาน้า
อื่นๆ (ถ้ามี)
0

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
จาหน่าย / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ามันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ามันในส่วนทีเ่ พิ่มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4 E-mail:obt.thammasala@hotmail.com
Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น.2 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
19. หมายเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

