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คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอน

ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อาํเภอเมืองเพชรบรูณ จังหวัดเพชรบรูณกระทรวง

พลังงาน 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคทีจ่ะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกจิการใหแตกตางไปจากที่ได

รับอนุญาต ตองย่ืนขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔ 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผงัเมอืง 

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 

3. แผนผังบรเิวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลกัษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามัน

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 

1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ผูรบัคํา

ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทกึความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่

กําหนด ผูรบัคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิม่เติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชน 

4. ทั้งน้ี จะมกีารแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองให

ชัดเจน พรอมติดแสตมปสําหรบัคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบรูณ  จังหวัดเพชรบรูณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วันทําการ 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาที่ รับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอ 
และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนด และสงเรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันทําการ กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน 
- แผนผงัโดยสงัเขป  
- แผนผงับริเวณ 
- แบบกอสราง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ 
ระบบทอนํ้ามัน ระบบทอดับเพลิง ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ
แยกนํ้าปนเปอนนํ้ามัน ระบบอปุกรณนิรภัย  
- แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา   
- สิ่งปลกูสรางอื่น แลวแตกรณี  
- รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวของ 
 
(หมายเหตุ: -) 

42 วันทําการ สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจนํ้ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสือแจงผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันทําการ สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจนํ้ามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น.๔) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูมีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมการปกครอง 



3 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกใหไมเกิน 6 เดือน / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

กรมพฒันาธุรกจิการคา 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร / รบัรอง
สําเนาถูกตองเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผูมอบอาํนาจและ
ผูรบัมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใชท่ีดิน กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

- 

8) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชท่ีดิน หรือหนังสือ
ยินยอมใหใชท่ีดินหรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแล
และรับผิดชอบท่ีดินดังกลาว 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

- 

9) 
 

สําเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

10) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสราง ระบบความ - 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทอนํ้ามัน ระบบทอดับเพลิง 

ระบบบําบัด    นํ้าเสียหรือแยกนํ้าปนเปอนนํ้ามัน ระบบอุปกรณ
นิรภัย แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตราย   จาก  ฟาผา และ
สิ่งปลูกสรางอ่ืน แลวแตกรณี 
ฉบับจริง3ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

11) 
 

รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ท่ีเก่ียวของ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

12) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองที่ใบอนุญาต) 

- 

13) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล 
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําสิ่งลวงล้าํลาํนํ้า ใหนํามายื่นกอนพิจารณาออกใบอนุญาต 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

- 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถาม)ี 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
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ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบรูณ 67000 โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(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 เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใชเฉพาะกรณีทีเ่กี่ยวของเทาน้ัน 
 
 


