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คู่มือสําหรบัประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานบีรกิารน้าํมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รบัคาํขอรบัใบอนญุาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองพะไล  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง        

รับคําขอรับใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามัน พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่       

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ที่ใหบ้รกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอ่เดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่้อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 12:13  
11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

สถานที่ให้บรกิารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 59 ม.9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์  044 45009  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
๑. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากท่ีได้รับ
อนุญาตต้องย่ืนขอแก้ไขเปลีย่นแปลงตามแบบ ธพ.น .๔ 
๒ .ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
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๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ย่ืน
คําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
๔. ทั้งน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับ
ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจาํกัดกําหนด 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและส่งเรื่องให้สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 

1 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองต้น 
- แผนผังโดยสงัเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษระบบท่อนํ้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบําบัดนํ้าเสียหรือแยกนํ้า
ปนเป้ือนนํ้ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่กรณี 
- รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและ
ระบบที่เก่ียวข้อง 

42 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 

2 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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13. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
14. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
ออกให้ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

1 0 ฉบับ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของ   
ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

3) สําเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (เดิม) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน 
 
 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

4) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิ
ใช้ที่ดินกรณีขยายแนวเขต
สถานประกอบการ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

5) สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้
ที่ดินหรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

6) สําเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

7) แผนผังโดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้าง
ระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษระบบ
ท่อนํ้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบําบัดนํ้า
เสียหรือแยกนํ้าปนเป้ือน
นํ้ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสรา้งอ่ืน
แล้วแต่กรณ ี

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

8) รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เก่ียวข้อง 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

9) หนังสือรับรองของวิศวกร
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
 
 
 
 
 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องที่
ใบอนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

11) สําเนาสัญญาประกันภัย
ภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

12) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  59  ม.9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา  

30120  เบอร์โทรศัพท์ 044 495009  / www.muangpalai.go.th  
หมายเหตุ- 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๔  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

18. หมายเหต ุ
 

วันทีพ่ิมพ ์  
สถานะ  
จัดทาํโดย นายชัย  การสร้าง 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล        
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
เผยแพร่โดย นายพรชัย   ธงอาจ 

 


