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คู่มือส าหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอน
ออกค าส่ังรับค าขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค า

ขอรับใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนั พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ
ค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 03/09/2015 18:15  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย 234 หมู่ที ่1 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั
ขอนแก่น 40170 โทรศพัท์ 043-210130 โทรสาร 043-210755/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ รับใบอนญุาตรายใดประสงค์ท่ีจะแก                                               กตา่งไปจากท่ีได

                                             .น  .๔  
 
2  .ต้องไมข่ดัตอ่กทหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กทหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กทหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
กทหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคษุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น 
 
3  .แผนผงับริเวษ แบบก่อส ร้างและรายการค านวษ ต้องมีลกัษษะเป็นไปตามกทกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขษะนัน้ ผู้ รับค าขอและ
ผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค า
ขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารษา 
 



3/9 
 

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารษาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารษาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารษาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษษีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 
พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษษีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษษีย์ไทย จ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนัท าการ องค์การบริหาร
สว่นต าบลห้วย
เตย อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

2) 

การพิจารษา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 
พิจารษา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป  
- แผนผงับริเวษ 
- แบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภยั ระบบควบคมุ

42 วนัท าการ องค์การบริหาร
สว่นต าบลห้วย
เตย อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

มลพิษ ระบบท่อน า้มนั 
ระบบท่อดบัเพลิง ระบบ
บ าบดัน า้เสียหรือแยกน า้
ปนเปือ้นน า้มนั ระบบ
อปุกรษ์นิรภยั  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่   
- สิ่งปลกูสร้างอ่ืน แล้วแต่
กรษี  
- รายการค านวษความ
มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 

3) 

การลงนาม/
คษะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การพิจารษา 
 

2 วนัท าการ องค์การบริหาร
สว่นต าบลห้วย
เตย อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงการ
ประกอบกิจการ  
(แบบ ธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

3) ส าเนา ส านกัความ 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(เดมิ) 

ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน 
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ท่ีดนิ หรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูลและ
รับผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลา่ว 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

7) 

แผนผงั
โดยสงัเขป 
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 



7/9 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ระบบความ
ปลอดภยั ระบบ
ควบคมุมลพิษ 
ระบบท่อน า้มนั 
ระบบท่อดบัเพลิง 
ระบบบ าบดั    
น า้เสียหรือแยก
น า้ปนเปือ้น
น า้มนั ระบบ
อปุกรณ์นิรภยั 
แบบระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกนั
อนัตราย   จาก  
ฟ้าผา่ และสิ่ง
ปลกูสร้างอ่ืน 
แล้วแตก่รณี 

8) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แข็งแรง และ
ระบบ ท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร 
พร้อมส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องท่ี
ใบอนญุาต) 

10) 
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนสว่นบคุคล 
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ ให้
น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต 

11) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 234 หมูท่ี่ 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดั

ขอนแก่น 40170 โทรศพัท์ 043-210130 โทรสาร 043-210755 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 
อาคารบี ชัน้ 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4111 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
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เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 
 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิท่ี 4-7 เเละ 10 ใช้เฉพาะกรษีท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 

อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น สถ.
มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


