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คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้าํมัน  
                             (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน  

                      (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

1) 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันพ.ศ. 25563) 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 7) 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ

แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จงัหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76110 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 
โทรศัพท์ : 032-783241 ,032-783145 

  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันระบบท่อนํ้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและ            
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข           
คําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน                  
พร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากดักําหนด 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและส่งเร่ืองให้สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน -

2 การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามัน
ระบบท่อนํ้ามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

27 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

นํ้ามัน 

-

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

นํ้ามัน 

-

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน) 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร 
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันระบบท่อ
น้ํามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- 1 - ชุด -

2 สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมดว้ย
สําเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาต
ทําทางเช่ือมถนน
สาธารณะหรอืทาง
หลวงหรือถนนส่วน
บุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร้อมดว้ยสําเนา
แผนผังที่ได้รับ
อนุญาตทําส่ิง
ล่วงลํ้าลําน้ํา 

- - 1 ชุด รับรองสําเนาถกูต้อง
ทุกหน้า 

3 สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจาก
ภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท 
ที่ ๓ 

- - 1 ชุด รับรองสําเนาถกูต้อง
ทุกหน้า 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร 
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

- - - ชุด -

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 
2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการอนุญาต

ให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามันในสว่นที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. 2556 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110 
 โทรศัพท์ : 032-783241, 032-783145 / www.bangkhunsai.go.th 

2) สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์
อาคารบีช้ัน 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-7944111 

3) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) 
ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ ์อาคารบีช้ัน 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-7944111 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. 2 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

 
 
 

http://www.bangkhunsai.go.th/
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19. หมายเหตุ   –ไม่ม-ี 
 

วันที่พิมพ ์ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย จ.อ.อนันต์  พันธ์ุบ้านแหลม
อนุมัติโดย นายสุชาติ  รุ่งเพียร 
เผยแพร่โดย น.ส.ชุติมา  บุญยืน 
 

 
 

 


