29. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำร จะต้องยื่นคำขออนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญำตจะขอให้ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต พร้อมกำรออกใบอนุญำต เมื่อได้มีกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ รวมทั้งมีกำรตรวจสอบสถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง
เงื่อนไขในกำรยื่นขอและกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ประเภทโรงเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
1. ระยะห่ำงระหว่ำงแนวเขตที่ดินกับโรงเก็บกีำซปิโตรเลียมเหลวต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว
เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
4. ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึงตัวท่ำนเองให้ชัดเจน พร้อม
ติดแสตมป์สำหรับค่ำไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพลังงำน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 45 วันทำกำร

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด และส่งเรื่องให้ผู้มี
อำนำจพิจำรณำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ/ตรวจสอบ
- เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
- ตรวจสอบสถำนที่เบื้องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องส่งเสียง
ดังเมื่อก๊ำซรั่ว ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและแหล่งน้ำ
สำรอง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
(หมำยเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

42 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

2 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ, รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ลาดับ
4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ, รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ตรงตำมที่
ประกอบกิจกำร (กรณีนิติบุคคล) , รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ )
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมติดอาการแสตมป์
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องเฉพำะบัตรประจำตัวประชำชนทั้ง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เดิม
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
แผนผังโดยสังเขป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น
20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4812
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4555
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 3 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0 2140 7000
(หมำยเหตุ: -)
4) 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))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม ธพ.ก4
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่สอง (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงำน สำนักควำม
ปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรกำหนดบุคคลำกรที่รับผิดชอบ
และกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 สำหรับกำรค้ำปลีกวัตถุอันตรำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงำนรับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต (สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน)

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 24/09/2558

