คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 :
ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงพลังงาน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปลีย
่ นแปลงลักษณะของสถานทีป
่ ระกอบกิจการใหแตกตางไปจากทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
ตองยืน
่ ขอแกไขเปลีย
่ นแปลงตามแบบ ธพ .น. ๔
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ .ศ.
2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถก
ู ตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข /เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการ
แกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วันทําการ
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ รับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และ
ความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก
่ าํ หนด
และสงเรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

ลําดับ
2)

3)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
- ตรวจสอบสถานทีเ่ บือ
้ งตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสราง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบ
ทอน้ํามัน ระบบทอดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอื่น แลวแตกรณี
- รายการคํานวณความมัน
่ คงแข็งแรงและระบบทีเ่ กีย
่ วของ

ระยะเวลา
42 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

2 วันทําการ

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในหนังสือแจงผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๔)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ผูมีอํานาจลงนาม)
2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
3)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกใหไมเกิน 6 เดือน / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา )
5)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร / รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ)
6)
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
7)
สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใชทด
่ี น
ิ กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ
ฉบับจริง0ชุด

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

-

ลําดับ
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอมใหใชที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกลาว
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
สําเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนทด
่ี น
ิ ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทอน้ํามัน ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัด น้า
ํ เสียหรือแยกน้า
ํ ปนเปอ
 นน้า
ํ มัน ระบบอุปกรณ
นิรภัย แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตราย จาก ฟาผา และสิง
่
ปลูกสรางอืน
่ แลวแตกรณี
ฉบับจริง3ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผูอ
 อกแบบลงนามทุกหนา )
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ที่เกี่ยวของ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผูอ
 อกแบบลงนามทุกหนา )
หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองที่ใบอนุญาต)
สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชือ
่ มถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ใหนํามายื่นกอนพิจารณาออกใบอนุญาต
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา )
อื่นๆ (ถามี)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
2)
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
(หมายเหตุ: -)
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))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบ ธพ.น. ๔ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ
่ ง กําหนดสถานทีแ
่ จงการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ ๒ สถานทีย
่ น
่ื แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ .ศ. ๒๕๕๖
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใชเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของเทานั้น

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

