
คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : 
ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงพลังงาน 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การพจิารณาออกใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเกีย่วของกําหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นํ้ามัน
ระบบทอนํ้ามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกนัและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว 
 
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วของเชนกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารกฎหมายวาดวยการผงัเมืองกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติเปนตน 
 
3. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเตมิไดในขณะน้ันผูรบัคาํขอและผูยืน่คํา
ขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการ
แกไข/เพิม่เติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิม่เติมไดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดผูรับคําขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพจิารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดาํเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิม่เตมิครบถวนตามบันทึกความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 
 
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริม่นบัหลงัจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามท่ีระบไุวในคูมอืประชาชน 
 
4. ท้ังนีจ้ะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตวนัท่ีพิจารณาแลวเสรจ็ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณยีโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสาํหรบัคา
ไปรษณียลงทะเบยีนตามอัตราของบรษิัทไปรษณียไทยจาํกัดกําหนด 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วันทําการ 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับหนังสือหรือคําขอและตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดและสงเร่ืองให
สํานักความปลอดภัยธุรกจินํ้ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนัทําการ องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิง่กอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามันระบบทอนํ้ามันและอุปกรณระบบ
ไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับ
อัคคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

27 วนัทําการ องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วนัทําการ องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

หนังสือนาํสง 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุผูมีอํานาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถังเกบ็น้าํมันระบบทอน้าํมนัและอปุกรณระบบไฟฟา
และระบบปองกนัอนัตรายจากฟาผาระบบปองกนัและระงับอคัคีภัย 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผงัทีไ่ดรบัอนญุาต
ทาํทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสวนบคุคลหรอื
สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผงัทีไ่ดรบัอนญุาตทาํ
สิ่งลวงลํ้าลําน้าํ 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุรับรองสําเนาถกูตองทุกหนา) 

- 

4) 
 

อื่นๆ (ถาม)ี 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยู
กอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุ
น้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑวธีิการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาต
และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกจิการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๒

สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕ 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารยื่นเพิม่เติมที่ 2-3 ใชในกรณีท่ีเก่ียวของเทานั้น 
 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามนั (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภัยธุรกิจน้ํามนักรมธุรกิจพลังงานสาํนักความปลอดภัยธุรกิจน้าํมนั 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑวธิีการและเง่ือนไขเกีย่วกับการแจงการอนญุาตและอัตราคาธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบ
กิจการนํ้ามนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอนํ้ามนัเชื้อเพลงิพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิม่เตมิและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการนํ้ามันพ.ศ. 2556 
 
4)กฎกระทรวงสถานบีรกิารนํ้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 
5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่ 2 สถานท่ียืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 
6)ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมายแกผูไดรับความ

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



เสยีหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
 
7)พระราชบัญญติัควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมคีวามสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่หบรกิาร:สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการ
อนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันอบต.ธารทหารกฤษณะ  (ระยะท่ี 2 
: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)สําเนาคูมือประชาชน 28/08/2015 15:02 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


