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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคํา

ขอรับใบอนุญาต) 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําสัง่รบัคํา

ขอรับใบอนุญาต) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุ ี

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกจิการนํ้ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2556 

 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว 

 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกจิการนํ้ามัน พ.ศ. 2556 

 

4) กฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืน แบบคํา

ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 

6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
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9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออก

คําสั่งรบัคําขอรบัใบอนุญาต) สํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ 18/07/2558 09:13  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองชาง เทศบาลตําบลลํานารายณ 

โทรศัพท 036-461758-9 โทรสาร 036-630655/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกจิการใหแตกตางไปจากที่ไดรับ

อนุญาตตองย่ืนขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น.4 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

3. แผนผังบรเิวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมลีักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ้ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 

2552 

หมายเหตุ : 

1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ันผูรบัคําขอและผูย่ืน

คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน

คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

4. ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนิคส 

(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ

คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่รบัคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานที่กําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจนํ้ามัน 

 

 

1 วัน เทศบาลตําบลลํา

นารายณ อําเภอ

ชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรุ ี

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน 

- แผนผงัโดยสงัเขป 

- แผนผงับริเวณ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอนํ้ามันระบบ

ทอดับเพลงิระบบบําบัดนํ้า

เสียหรือแยกนํ้าปนเปอน

นํ้ามันระบบอปุกรณนิรภัย 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา 

- สิ่งปลกูสรางอื่นแลวแต

กรณี 

- รายการคํานวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

42 วัน เทศบาลตําบลลํา

นารายณ อําเภอ

ชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรุ ี

- 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เกี่ยวของ 

 

 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 

 

2 วัน เทศบาลตําบลลํา

นารายณ อําเภอ

ชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรุ ี

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 

 

14. งานบรกิารน้ี ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

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) 

หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา 

0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอแกไข

เปลี่ยนแปลงการ

ประกอบกจิการ  

(แบบธพ.น.4 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทั้งของผู

มอบอํานาจและ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกจิการ 

(เดิม) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกจิ

นํ้ามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใชที่ดิน

กรณีขยายแนว

เขตสถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมสีิทธิ

ใชที่ดินหรือ

หนังสือยินยอมให

ใชที่ดินหรือ

หนังสือยินยอม

จากหนวยงานที่มี

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนาที่ดูแลและ

รับผิดชอบที่ดิน

ดังกลาว 

6) 

สําเนาหนังสือแจง

การตรวจสอบ

การใชประโยชน

ที่ดินตาม

กฎหมายวาดวย

การผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

7) 

แผนผังโดยสงัเขป

แผนผังบรเิวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษ

ระบบทอนํ้ามัน

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบําบัดนํ้า

เสียหรือแยกนํ้า

ปนเปอนนํ้ามัน

ระบบอุปกรณ

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาและสิ่ง

ปลูกสรางอื่น

แลวแตกรณี 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

8) 

รายการคํานวณ

ความมั่นคง

แข็งแรงและ

ระบบที่เกี่ยวของ 

- 0 1 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

หนังสือรบัรอง

ของวิศวกรพรอม

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองที่

ใบอนุญาต) 

10) 

สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนาแผนผัง

ที่ไดรับอนุญาต

ทําทางเช่ือมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรบั

อนุญาตทําสิง่

ลวงล้ําลํานํ้า 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

11) 

สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทที่ 

3 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) อื่นๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กองชาง เทศบาลตําบลลํานารายณ โทรศัพท 036-461758-9 โทรสาร 036-630655 

หมายเหตุ – 

 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบรกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) ตัวอยาง ธพ.น.4 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 29/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลลํานารายณ อําเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 


