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คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอน

ออกใบอนุญาต) 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อาํเภอเมืองเพชรบรูณ จังหวัดเพชรบรูณกระทรวง

พลังงาน 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรบัใบอนุญาตได

ดําเนินการกอสรางสถานประกอบการแลวเสรจ็ ถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนด มผีลการทดสอบ

และตรวจสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบทอนํ้ามันและอปุกรณ ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบ

ปองกันและระงบัอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผงัเมอืง 

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 

3. การกอสราง ผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัย ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 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: (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา 15.30น.)) 
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 :30 วันทําการ 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาที่ รับหนังสือหรือคําขอ และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนด และสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกจินํ้ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันทําการ กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิง่กอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบทอนํ้ามันและอปุกรณ 
ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัย  
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

27 วันทําการ สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจนํ้ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันทําการ สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจนํ้ามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
หนังสือนําสง 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(ผูมีอํานาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบทอนํ้ามันและอุปกรณ ระบบ
ไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล 
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต   

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ทําสิ่งลวงล้าํลาํนํ้า 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

4) 
 

อ่ืนๆ (ถาม)ี 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุนํ้ามันเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับอนุญาตอยู
กอนเดิม จะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุ
นํ้ามันในสวนท่ีเพ่ิมเติมดวย เปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การ
อนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

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)) 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบ ธพ.น. ๒ เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕ 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติมที่ 2-3 ใชในกรณีที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
 
 


