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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ำมนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอน
ออกค ำสัง่รบัค ำขอรบัใบอนุญำต) 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
  
1. ช่ือกระบวนงำน:การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามนั (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่

รบัค าขอรบัใบอนุญาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่าง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้กำรอนุญำตและอตัรำค่ำธรรมเนียม

เกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ้ำมนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน ้ำมนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิและประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวง
ดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกจิกำรน ้ำมนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนีบรกิำรน ้ำมนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

5) ประกำศกรมธุรกจิพลงังำนเรือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่2 สถำนทีย่ืน่แบบ
ค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดัใหม้กีำรประกนัภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำย
แก่ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญตัคิวบคุมน ้ำมนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่ม ี  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
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 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานีบรกิาร

น ้ามนั (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รบัค าขอรบัใบอนุญาต) 12/05/2015 12:13  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
   1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ ำกำรเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์วิธีกำรเงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
๑. ผูร้บัใบอนุญาตรายใดประสงคท์ีจ่ะแก ไขเปลีย่นแปลงลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการใหแ้ตกต่างไปจากทีไ่ด
รบัอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลีย่นแปลงตามแบบธพ.น .๔ 

 
 ๒ .ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเช่นกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืงกฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิป็นต้น 
 
๓. แผนผงับรเิวณแบบก่อสรา้งและรายการค านวณต้องมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ : 
 
๑. หากเหน็ว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค าขอ
และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้บัค าขอ
จะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
๒. พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริม่นับหลงัจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแลว้เหน็ว่ามคีวามครบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 
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๔. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน๗วนันับแต่วนัทีพ่จิารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหน้าถงึตวัท่านเองใหช้ดัเจน
พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 
 
 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หน้าทีร่บัค าขอและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด
และส่งเรื่องใหส้ านักความ
ปลอดภยัธุรกจิน ้ามนั 
 

1 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

- 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่
เบื้องต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป 
- แผนผงับรเิวณ 
- แบบก่อสรา้งระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคุม
มลพษิระบบท่อน ้ามนั
ระบบท่อดบัเพลงิระบบ
บ าบดัน ้าเสยีหรอืแยกน ้า

42 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ปนเป้ือนน ้ามนัระบบ
อุปกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
- สิง่ปลูกสรา้งอื่นแลว้แต่
กรณ ี
- รายการค านวณความ
มัน่คงแขง็แรงและระบบที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

ลงนามในหนงัสอืแจง้ผล
การพจิารณา 
 

2 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รบัรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 
ส าเนาทะเบยีน
บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รบัรอง
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

หนังสอืรบัรอง
นิตบุิคคล 

กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ 

1 0 ชุด (กรณีนิตบุิคคล / 
ออกใหไ้ม่เกนิ๖
เดอืน / รบัรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอแก้ไข
เปลีย่นแปลงการ
ประกอบกจิการ  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกจิพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผูม้อี านาจลง
นาม) 

2) 

หนังสอืมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี 
พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผูร้บัมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรษัฎากร 
/ รบัรองส าเนา
ถูกต้องเฉพาะ
บตัรประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของ
ผูม้อบอ านาจและ
ผูร้บัมอบอ านาจ) 

3) 
ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบกจิการ 
(เดมิ) 

ส านักความ
ปลอดภยัธุรกจิ
น ้ามนั 

0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

4) 
ส าเนาเอกสาร
แสดงสทิธใิช้
ทีด่นิกรณีขยาย

- 0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

แนวเขตสถาน
ประกอบการ 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงว่าผูข้อรบั
ใบอนุญาตมสีทิธิ
ใชท้ีด่นิหรอื
หนังสอืยนิยอม
ใหใ้ชท้ีด่นิหรอื
หนังสอืยนิยอม
จากหน่วยงานที่
มหีน้าทีดู่แลและ
รบัผดิชอบทีด่นิ
ดงักล่าว 

- 0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

6) 

ส าเนาหนงัสอื
แจง้การ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ
ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการผงัเมอืง 

กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง 

0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

7) 

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับรเิวณ
และแบบก่อสรา้ง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคุมมลพษิ
ระบบท่อน ้ามนั
ระบบท่อ
ดบัเพลงิระบบ
บ าบดัน ้าเสยี
หรอืแยกน ้า

- 3 0 ชุด (วศิวกร
ผูอ้อกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ปนเป้ือนน ้ามนั
ระบบอุปกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผ่าและสิง่
ปลูกสรา้งอื่น
แลว้แต่กรณี 

8) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แขง็แรงและ
ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- 1 0 ชุด (วศิวกร
ผูอ้อกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 

9) 

หนังสอืรบัรอง
ของวศิวกร
พรอ้มส าเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องที่
ใบอนุญาต) 

10) 

ส าเนาหนงัสอื
อนุญาตพรอ้ม
ดว้ยส าเนา
แผนผงัทีไ่ดร้บั
อนุญาตท าทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรอื
ทางหลวงหรอื
ถนนส่วนบุคคล
หรอืส าเนา
หนังสอือนุญาต
พรอ้มดว้ยส าเนา

- 0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

แผนผงัทีไ่ดร้บั
อนุญาตท าสิง่
ล่วงล ้าล าน ้า 

11) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรอืกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รบัผดิชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ไดร้บัความ
เสยีหายจากภยั
อนัเกดิจากการ
ประกอบกจิการ
ควบคุมประเภท
ที๓่ 

- 0 1 ชุด (รบัรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

12) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขีอ้มูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยร์บัขอ้รอ้งเรยีนกรมธุรกจิพลงังาน(www.doeb.go.th) ศูนยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ์

อาคารบชีัน้๑๙เลขที๕่๕๕/๒ถนนวภิาวดรีงัสติแขวง/เขตจตุจกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิพลงังานเรื่องก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที๒่สถานทีย่ื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที๓่พ.ศ. 
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๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์
 

 
 

 


