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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก
ใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่กไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันพ .ศ. 2556

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
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8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26

11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศัพท๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

2) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท : 032-446468
โทรสาร :  446468
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา 08.30 – 17.30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตได
ดําเนินการกอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันระบบทอนํ้ามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว
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๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
นํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ันผูรับคําขอและผู
ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเร่ืองให
สํานักความปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน

2)

การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
นํ้ามันระบบทอนํ้ามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน

-

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

ผลการทดสอบ
ถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามัน
และอุปกรณ
ระบบไฟฟาและ
ระบบปองกัน
อันตรายจาก
ฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

- 1 0 ชุด -

2)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

3)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3

คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ -

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุนํ้ามันเพิ่มเติมจากท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการ
อนุญาตใหใชภาชนะบรรจุนํ้ามันในสวนท่ีเพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น

๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท : 032-446468 (www.raikoke.sao@hotmail.com)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 18/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางณัฐฐิญา  แปนไทย
อนุมัติโดย นายสมิง  คงประเสริฐ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ


