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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอน
ออกใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย  

กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบั

การประกอบกิจการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 

1) 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 3) 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธรุกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่แบบคํา

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

6) 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   
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10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ

นํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 12/05/2015 12:26  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานทีใ่ห้บริการ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จงัหดันครศรีธรรมราช 80280 โทรศพัท์ 0 7576 4101 ต่อ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ต่อ 5

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

1) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรบัเวลา๑๕.๓๐น.) 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ต่อเม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและ

ตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนัระบบท่อนํา้มนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบั 

อคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

 ๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมาย 

วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิป็นต้น 

 ๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
 ๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอ

และผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน

คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจารณาคําขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 ๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อม

ตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากดักําหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานท่ี

กําหนดและสง่เร่ืองให้สํานกั

ความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนั กองช่าง 

 

- 

2) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิง่ก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํา้มนัระบบทอ่นํา้มนัและ

อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่

ระบบป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
 

27 วนั กองช่าง 
  

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั กองช่าง - 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบ

ถงัเก็บนํา้มนั

ระบบท่อนํา้มนั

และอปุกรณ์

ระบบไฟฟ้าและ

ระบบป้องกนั

อนัตรายจาก

ฟ้าผา่ระบบ

ป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- 1 0 ชดุ - 

2) สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสว่นบคุคล

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

พร้อมด้วยสําเนา

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 

3) สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 1) 

คา่ธรรมเนียม  200 บาท 

หมายเหต ุ- 

2) หากมีการตดิตัง้ภาชนะบรรจนํุา้มนัเพิ่มเตมิจากท่ีได้รับอนญุาตอยูก่่อนเดมิจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการอนญุาต

ให้ใช้ภาชนะบรรจนํุา้มนัในสว่นท่ีเพิม่เตมิด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 

2556 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหต ุ- 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ท่ี 1 ตําบลนาทราย  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 4 

3. ทางไปรษณีย์  ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง 

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

4. ศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
 1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓ พ.ศ. ๒๕๕ 

2) สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลู

สําหรับประชาชน 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
วันที่พมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 

อนุมัตโิดย วรุณสริิภธูนวศิษิฎ์ 

เผยแพร่โดย วรุณสริิภธูนวศิษิฎ์ 

 
 

 
 

http://www.nasai.go.th/

