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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารน้าํมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน
ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคํา

ขอรับใบอนุญาต) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้าํมัน 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกจิการน้าํมนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกนัอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้าํมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธรุกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานทีย่ื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมกีารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
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10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ

น้ํามนั (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 12:13  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน 

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 

โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่หบริการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน  หมูที่ 3  ตําบลปกเตียน  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 76130 

โทรศัพท032591218 

โทรสาร032591232 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

๑. ผูรับใบอนญุาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปล่ียนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการใหแตกตางไปจากที่ไดรับ
อนุญาตตองยืน่ขอแกไขเปล่ียนแปลงตามแบบธพ.น .๔ 

๒ .ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเปนตน 

๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมลัีกษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้าํมนัเช้ือเพลิง

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนกังานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคํา
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ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมกีารแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันทีพ่ิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากดักําหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กาํหนด

และสงเร่ืองใหสํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั 
 

1 วัน กรมธุรกิจ

พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองตน 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอน้ํามนัระบบ

ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้าํ

เสียหรือแยกน้าํปนเปอน

น้ํามนัระบบอุปกรณนิรภัย 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

42 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปองกนัอันตรายจากฟาผา 

- ส่ิงปลูกสรางอ่ืนแลวแต

กรณี 

- รายการคํานวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวของ 

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจงผล

การพิจารณา 
 

2 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกนิ๖

เดือน / รับรอง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอแกไข

เปล่ียนแปลงการ

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทัง้ของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชทีดิ่น

กรณีขยายแนว

เขตสถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) สําเนาเอกสาร - 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิ

ใชที่ดินหรือ

หนงัสือยนิยอม

ใหใชที่ดินหรือ

หนงัสือยนิยอม

จากหนวยงานที่

มีหนาที่ดูแลและ

รับผิดชอบที่ดิน

ดังกลาว 

ถูกตองทุกหนา) 

6) 

สําเนาหนงัสือ

แจงการ

ตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดิน

ตามกฎหมายวา

ดวยการผังเมอืง 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

7) 

แผนผัง

โดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพษิ

ระบบทอน้าํมนั

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบําบัดน้าํ

เสียหรือแยกน้าํ

ปนเปอนน้าํมนั

ระบบอุปกรณ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกนัอันตราย

จากฟาผาและส่ิง

ปลูกสรางอ่ืน

แลวแตกรณี 

8) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรงและ

ระบบที่เกีย่วของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

9) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกรพรอม

สําเนา

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองที่

ใบอนุญาต) 

10) 

สําเนาหนงัสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

อนุญาตทาํทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนงัสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนุญาตทาํส่ิง

ลวงลํ้าลําน้ํา 

11) 

สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

12) อ่ืนๆ (ถาม)ี - 0 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี

ชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมูที ่3  ตําบลปกเตียน  อําเภอทายาง  จงัหวัดเพชรบุรี  76130 โทรศัพท : 032591218 
หมายเหตุ- 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๔เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ยืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
19. หมายเหตุ  
วันที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


