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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอน
ออกใบอนุญำต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองช่าง  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองชา่ง  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกฑ์์วิีีการและเง่่อนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ีรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง
ดงักลา่ว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ของสถานท่ีประกอบกิจการน า้มนั พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
 

5) ประกาศกรมีุรกิจพลงังานเร่่องก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 2 สถานท่ีย่่นแบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่่องหลกัเกฑ์์และวิีีการในการจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผู้ได้รับความเสยีหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญัติควบคมุน า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกฑ์์วิีีการและเง่่อนไขเก่ียวกบั             
การแจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ีรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   30 วนั 
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9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่่อประชาชน] การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต)      12/05/2015     12:26  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จงัหวดั
เพชรบุรี  76160 
โทรศพัท์ 032494234 
โทรสาร 032494234 ตอ่ 123 
/ติดตอ่ด้วยตนเอง ฑ หนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ (การช าระคา่ีรรมเนียมปิดรับ เวลา 15.30น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. การพิจารฑาออกใบอนญุาตแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ตอ่เม่่อผู้ขอรับใบอนญุาตได้
ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก าหนดมีผลการทดสอบ             
และตรวจสอบถงัเก็บน า้มนัระบบทอ่น า้มนัและอปุกรฑ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนั              
และระงบัอคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 
 
2. ต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายอ่่นท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเม่องกฎหมาย             
วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคฑุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น 
 
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษฑะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเช่อ้เพลงิ พ.ศ. 2552 
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หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่ค าขอไม่ถกูต้องหร่อยงัขาดเอกสารหร่อหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขฑะนัน้ผู้ รับค าขอ            
และผู้ย่่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลา                    
ให้ผู้ย่่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                        
ผู้ รับค าขอจะด าเนินการค่นค าขอและเอกสารประกอบการพจิารฑา 
 
2. พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารฑาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ย่่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข           
ค าขอหร่อย่่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคูม่่อประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารฑาให้ผู้ย่่นค าขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีพิจารฑาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) หร่อหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษฑีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจน            
พร้อมติดแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษฑีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษฑีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนงัสอ่หร่อค า
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดและสง่เร่่องให้ส านกั
ความปลอดภยัีุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั กรมีุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 
การพิจารฑา 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
พิจารฑา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิง่ก่อสร้าง 

27 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัีุรกิจ

น า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

- ผลการทดสอบถงัเก็บ
น า้มนัระบบทอ่น า้มนัและ
อุปกรฑ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่
ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

3) 
การลงนาม/
คฑะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัีุรกิจ

น า้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  30  วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานภาครฐั 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
ผลการทดสอบ
ถงัเก็บน า้มนั
ระบบทอ่น า้มนั

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

และอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกนั
อนัตรายจาก
ฟ้าผา่  ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

ส าเนาหนงัสอื
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบุคคล
หรือส าเนา
หนงัสอือนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิง่
ลว่งล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เสยีหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี ๓ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ค่ำธรรมเนียม  200 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 2) หำกมีกำรติดตัง้ภำชนะบรรจุน ำ้มนัเพิ่มเติมจำกที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียค่ำธรรมเนียม
กำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน ำ้มนัในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร
ประกอบกิจกำรน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 
ค่ำธรรมเนียม  0 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

 1)    ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกัความปลอดภยัีุรกิจน า้มนั  กรมีุรกิจพลงังาน                                              

ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์  อาคารบ ี ชัน้20  เลขท่ี555/2  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวง/เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  

10900  โทรศพัท์ : 027944715 

2)     ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมีุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th)                                          

ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์  อาคารบ ี ชัน้19  เลขท่ี555/2  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวง/เขตจตจุกัร                             

กรุงเทพฯ 10900  โทรศพัท์ : 027944111 

หมายเหตุ- 
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3)     ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษฑุโลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปฑ.1111               

เลขท่ี 1 ถ.พิษฑุโลก  เขตดสุติ  กทม. 10300) 

 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง โทรศพัท์ : 032494234 

หร่อ เว็บไซต์ : http://www.saonongyaplong.go.th/ 
หมายเหตุ- 

 

  

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ีพ.น. 2 เป็นไปตามประกาศกรมีุรกิจพลงังานเร่่องก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี 2 สถานท่ีย่่นแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 3              
พ.ศ.2556 

 
19. หมำยเหต ุ
 
 

วันที่พมิพ์ 20/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูม่่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย นายีีรภาพ  หวงัจิตต์ 
อนุมัติโดย นางสาวจินตนา เกษรสนัต์ิ 
เผยแพร่โดย นายวรวิช ปานแสงเพ็ชร 
 

 
 

 

http://www.saonongyaplong.go.th/

