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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะท่ี 2 : 
ขัน้ตอนออกใบอนุญำต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่นไขเก่ียวกบักำรแจ้งกำรอนญุำตและอตัรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบั
กำรประกอบกิจกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ้ำมนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

5) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำนเร่ืองก ำหนดสถำนทีแ่จ้งกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 
สถำนทียื่่นแบบค ำขอและแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำนเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดัใหมี้กำรประกนัภยัควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่
ผูไ้ดรั้บควำมเสียหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิ่น  
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8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัก
ารประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะที่ 2 : 
ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะพงุหมู่ที ่7 

ต ำบลสะพงุอ ำเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษโทร 045677200  045677460/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กำรช ำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ 15.30น.) 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. 
การพิจารณาออกใบอนญุาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนญุาตได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก าหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเ
ก็บน า้มนัระบบท่อน า้มนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้ว
นถกูต้องแล้ว 
 
2. 
ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายว่าด้วยการผงัเมืองกฎหมายว่าด้วย
การสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 
3. 
การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเ
ชือ้เพลิงพ.ศ. 2552 
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หมายเหต ุ: 
 
1. 
หากเห็นว่าค าขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ยื่น
ค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเ
นินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคื
นค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
2. 
พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
3. 
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 
วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) 
หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไป
รษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนงัสือหรือค า
ขอและตรวจสอบความครบ
ถ้วนของเอกสารตามรายกา
รเอกสารหลกัฐานที่ก าหนด

1 วนัท าการ องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และสง่เร่ืองให้ส านกัความป
ลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบพิจาร
ณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- 
ผลการทดสอบถงัเก็บน า้มนั
ระบบท่อน า้มนัและอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบปอ้งกนัอั
นตรายจากฟ้าผ่าระบบปอ้ง
กนัและระงบัอคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

27 วนัท าการ องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัท าการ องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนงัสือน ำสง่ - 1 0 ชดุ (ผู้มีอ ำนำจลงนำม

) 

2) 

ผลกำรทดสอบถั
งเก็บน ำ้มนัระบบ
ท่อน ำ้มนัและอปุ
กรณ์ระบบไฟฟ้ำ
และระบบป้องกั
นอนัตรำยจำกฟ้
ำผ่ำระบบปอ้งกนั
และระงบัอคัคีภยั 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

ส ำเนำหนงัสืออนุ
ญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผงัที่ไ
ด้รับอนญุำตท ำท
ำงเชื่อมถนนสำธ
ำรณะหรือทำงห
ลวงหรือถนนสว่น
บคุคลหรือส ำเนำ
หนงัสืออนญุำตพ
ร้อมด้วยส ำเนำแ
ผนผงัที่ได้รับอนุ
ญำตท ำสิ่งลว่ง
ล ำ้ล ำน ำ้ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 
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ค่ำธรรมเนียม200 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) หำกมีกำรติดตัง้ภำชนะบรรจุน ำ้มันเพิ่มเติมจำกท่ีได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียค ำธรรมเนียมก
ำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน ำ้มันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตำมข้อ 62 
ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเ
นียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน ำ้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุหมู่ที่ 7 

ต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษโทร 045677200  045677460 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนักรมธุรกิจพลงังานศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี
ชัน้ 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4715 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th) 
ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน้ 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2794 4111 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบธพ.น. 

๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๒สถาน
ที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕ 
- 
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19. หมำยเหตุ 
 
 รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีที่เก่ียวข้องเท่านัน้ 
 
 
 

วันที่พิ
มพ์ 

25/08/2558 

สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 2 โดยส านกังานก.พ.ร. 
(OPDC) 

จัดท ำโ
ดย 

องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรี
รัตนะจงัหวดัศรีสะเกษสถ.มท. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


