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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน

1. ช่ือกระบวนงาน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น

แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผู ไดรบัความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 25/08/2015 10:49 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ
กิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง เทศบาลตําบลชองลม

โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 131 โทรสาร 0 5574 1670
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
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12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการใหแตกตางไปจากท่ี

ไดรับอนุญาต ตองยื่นขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น  .๔
2 .ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง.

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแว ดลอมแหงชาติ เปนตน
3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

พ.ศ. 2552
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอ

และผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน

4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ี รับคําขอ และตรวจสอบ
ความถูกตองของ คําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

1 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

2) การพิจารณา เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ พิจารณา/
ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน ระบบทอดับเพลิง

42 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระบบบําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบอุปกรณ
นิรภัย
- แบบระบบไฟฟา ระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอ่ืน แลวแตกรณี
- รายการคํานวณความม่ันคง
แข็งแรงและระบบท่ีเก่ียวของ

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณา

2 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

3) หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน 6
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ
(แบบ ธพ.น.๔)

กรมธุรกิจ
พลังงาน

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจ
ลงนาม)

2) หนังสือมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวล
รัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัว
ประชาชนท้ังของ
ผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบ
อํานาจ)

3) สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ (เดิม)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) สําเนาเอกสารแสดง
สิทธิใชท่ีดิน กรณีขยาย
แนวเขตสถาน
ประกอบการ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาเอกสารแสดงวา
ผูขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใชท่ีดิน หรือ
หนังสือยินยอมใหใช
ท่ีดินหรือหนังสือ
ยินยอมจากหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีดูแลและ
รับผิดชอบท่ีดิน
ดังกลาว

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

6) สําเนาหนังสือแจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตาม
กฎหมายวาดวย การ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการ
และ ผังเมือง

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

7) แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและ
แบบกอสราง ระบบ
ความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบ
ทอน้ํามัน ระบบทอ
ดับเพลิง ระบบบําบัด
น้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบ
อุปกรณนริภัย แบบ
ระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจาก
ฟาผา และสิ่งปลูก
สรางอ่ืน แลวแตกรณี

- 3 0 ชุด (วิศวกร
ผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8) รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรง และ
ระบบท่ีเก่ียวของ

- 1 0 ชุด (วิศวกร
ผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

9) หนังสือรับรองของ
วิศวกร พรอมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองท่ี
ใบอนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

10) สําเนาหนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือทาง
หลวง หรือถนนสวน
บุคคล หรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผังท่ี
ไดรับอนุญาตทําสิง่
ลวงล้ําลําน้ํา ใหนํามา
ยื่นกอนพิจารณาออก
ใบอนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

16.คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111
www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. ๔ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕6

19. หมายเหตุ
รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติมท่ี 4 - 7 เเละ 10 ใชเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวของเทานั้น
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วันท่ีพิมพ 26/08/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็ปไซดแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


