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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะท่ี 1 : 
ขัน้ตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะที่ 1 : 

ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่นไขเก่ียวกบักำรแจ้งกำรอนญุำตและอตัรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบั

กำรประกอบกิจกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ้ำมนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

5) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำนเร่ืองก ำหนดสถำนทีแ่จ้งกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 
สถำนทียื่่นแบบค ำขอและแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำนเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดัใหมี้กำรประกนัภยัควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่
ผูไ้ดรั้บควำมเสียหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิ่น  
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8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะที่ 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนญุาต) 
12/05/2015 12:13  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริกำรธุรกิจพลงังำนกรมธุรกิจพลงังำน 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อำคำรบีชัน้๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภำวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 
โทรสำร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผู้ รับใบอนญุาตรายใดประสงค์ที่จะแก ไขเปลี่ยนแปลงลกัษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ได

รับอนญุาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น .๔ 
 
๒ .
ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายว่าด้วยการผงัเมืองกฎหมายว่าด้วย
การสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 
๓. 
แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
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๑. 
หากเห็นว่าค าขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ยื่น
ค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเ
นินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคื
นค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. 
พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. 
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชน 
 
๔. 
ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิค
ส์ (Email) 
หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไป
รษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรว
จสอบความถูกต้องของค าข
อและความครบถ้วนของเอ
กสารตามรายการเอกสารห
ลกัฐานที่ก าหนดและสง่เร่ือ

1 วนั กรมธุรกิจพลงังา
น 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

งให้ส านกัความปลอดภยัธุร
กิจน า้มนั 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบพิจาร
ณา/ตรวจสอบ 
- 
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบือ้งต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป 
- แผนผงับริเวณ 
- 
แบบก่อสร้างระบบความปล
อดภยัระบบควบคมุมลพิษร
ะบบท่อน า้มนัระบบท่อดบัเ
พลิงระบบบ าบดัน า้เสียหรือ
แยกน า้ปนเปือ้นน า้มนัระบ
บอปุกรณ์นิรภยั 
- 
แบบระบบไฟฟ้าระบบปอ้ง
กนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
- 
สิ่งปลกูสร้างอื่นแล้วแต่กรณี 
- 
รายการค านวณความมัน่คง
แข็งแรงและระบบที่เก่ียวข้อ
ง 
 
 

42 วนั ส านกัความปลอ
ดภยัธุรกิจน า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผลกา
รพิจารณา 
 

2 วนั ส านกัความปลอ
ดภยัธุรกิจน า้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำ / 
รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

2) 

ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำ / 
รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรค้ำ 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบุคคล / 
ออกให้ไม่เกิน๖เดื
อน / 
รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอแก้ไขเปลี่ย
นแปลงกำรประก
อบกิจกำร  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังำน 1 0 ฉบบั (ผู้มีอ ำนำจลงนำม
) 

2) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำ
ชนของผู้มอบอ ำ
นำจและผู้ รับมอ
บอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอำกรแส
ตมป์ตำมประมวล
รัษฎำกร / 
รับรองส ำเนำถกูต้
องเฉพำะบตัรประ
จ ำตวัประชำชนทัง้
ของผู้มอบอ ำนำจ
และผู้ รับมอบอ ำน
ำจ) 

3) 
ส ำเนำใบอนญุำ
ตประกอบกิจกำร 
(เดิม) 

ส ำนกัควำมปลอด
ภยัธุรกิจน ำ้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

4) 

ส ำเนำเอกสำรแส
ดงสิทธิใช้ที่ดินกร
ณีขยำยแนวเขต
สถำนประกอบก
ำร 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

5) 

ส ำเนำเอกสำรแส
ดงว่ำผู้ขอรับใบอ
นญุำตมีสิทธิใช้ที่
ดินหรือหนงัสือยิ
นยอมให้ใช้ที่ดิน
หรือหนงัสือยินย
อมจำกหน่วยงำ
นที่มีหน้ำที่ดแูลแ

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ละรับผิดชอบที่ดิ
นดงักลำ่ว 

6) 

ส ำเนำหนงัสือแจ้
งกำรตรวจสอบก
ำรใช้ประโยชน์ที่
ดินตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผงัเมื
อง 

กรมโยธำธิกำรและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

7) 

แผนผงัโดยสงัเข
ปแผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้ำง
ระบบควำมปลอ
ดภยัระบบควบคุ
มมลพิษระบบท่อ
น ำ้มนัระบบท่อดั
บเพลิงระบบบ ำบั
ดน ำ้เสียหรือแยก
น ำ้ปนเปือ้นน ำ้มั
นระบบอปุกรณ์นิ
รภยัแบบระบบไ
ฟฟ้ำระบบป้องกั
นอนัตรำยจำกฟ้
ำผ่ำและสิ่งปลกูส
ร้ำงอื่นแล้วแต่กร
ณี 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 

8) 

รำยกำรค ำนวณ
ควำมมัน่คงแข็งแ
รงและระบบที่เก่ี
ยวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

9) 

หนงัสือรับรองขอ
งวิศวกรพร้อมส ำ
เนำใบอนญุำตป
ระกอบวิชำชีพวิศ
วกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องที่ใบอนญุำต) 

10) 

ส ำเนำหนงัสืออนุ
ญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผงัที่ไ
ด้รับอนญุำตท ำท
ำงเชื่อมถนนสำธ
ำรณะหรือทำงห
ลวงหรือถนนสว่น
บคุคลหรือส ำเนำ
หนงัสืออนญุำตพ
ร้อมด้วยส ำเนำแ
ผนผงัที่ได้รับอนุ
ญำตท ำสิ่งลว่ง
ล ำ้ล ำน ำ้ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

11) 

ส ำเนำสญัญำปร
ะกนัภยัภยัหรือก
รมธรรม์ประกนัภั
ยควำมรับผิดชอ
บตำมกฎหมำยแ
ก่ผู้ ได้รับควำมเสี
ยหำยจำกภยัอนัเ
กิดจำกกำรประก
อบกิจกำรควบคุ
มประเภทที่๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำถกูต้
องทกุหน้ำ) 

12) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) - 0 0 ชดุ - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนักรมธุรกิจพลงังานศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี
ชัน้๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) 
ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน้๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โท
รศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบธพ.น. 

๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๒สถาน
ที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 
อนุมัติโดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
เผยแพร่โดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
 

 
 

 


