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คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 
(ระยะที ่1 : ข ัน้ตอนออกค ำส ั่งรบัค ำขอรบัใบอนุญำต) 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ:ส ำนกัควำมปลอดภยัธุรกจิน ้ำมนั 
กระทรวง:กระทรวงพลงังำน 
 
1. ชือ่กระบวนงำน:กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 

(ระยะที ่1 : ข ัน้ตอนออกค ำส ั่งรบัค ำขอรบัใบอนุญำต) 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนกัควำมปลอดภยัธุรกจิน ้ำมนั 
3. ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วธิีกำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้กำรอนุญำตแล

ะอตัรำคำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ้ำมนัเช้ือเพลงิพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ำมนัเช้ือเพลงิพ.ศ. 2550 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักลำ่ว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ของสถำนทีป่ระกอบ
กจิกำรน ้ำมนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนีบรกิำรน ้ำมนัเช้ือเพลงิพ.ศ. 2552 
และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักลำ่ว 
 

5) ประกำศกรมธุรกจิพลงังำนเรือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกจิกำรควบคมุปร
ะเภทที ่2 
สถำนทีย่ืน่แบบค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภท
ที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีกำรในกำรจดัใหม้ีกำรประกนัภ ั
ยควำมรบัผดิตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสียหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประกอบ
กจิกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญตัคิวบคมุน ้ำมนัเช้ือเพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2550 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่ีควำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภูมภิำค, ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  
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ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน [ส ำเนำคูม่ือประชำชน] 

กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ้ำมนั (ระยะที ่1 : 
ข ัน้ตอนออกค ำส ั่งรบัค ำขอรบัใบอนุญำต) 12/05/2015 12:13  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำรศนูย์บรกิำรธุรกจิพลงังำนกรมธุรกจิพลงังำน 

ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์อำคำรบีช ัน้๑๙๕๕๕/๒ถนนวภิำวดรีงัสติแขวง/เขตจตุ
จกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 
โทรสำร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหต ุ- 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

๑. ผูร้บัใบอนุญำตรำยใดประสงค์ทีจ่ะแก

ไขเปลีย่นแปลงลกัษณะของสถำนทีป่ระกอบกจิกำรใหแ้ตกตำ่งไปจำกทีไ่ด

รบัอนุญำตตอ้งยืน่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงตำมแบบธพ.น .๔ 
 
๒ .
ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรกฎหมำยวำ่ด้
วยกำรผงัเมืองกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแหง่ชำตเิป็นตน้ 
 
๓. 
แผนผงับรเิวณแบบกอ่สรำ้งและรำยกำรค ำนวณตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตำมกฎกระทรวงส
ถำนีบรกิำรน ้ำมนัเช้ือเพลงิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมำยเหต ุ: 
 
๑. 
หำกเห็นวำ่ค ำขอไมถู่กตอ้งหรือยงัขำดเอกสำรหรือหลกัฐำนใดและไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิ
ไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพรอ่งและรำยกำรเ
อกสำร/หลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ
หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำขอจะ
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ด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 
๒. 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย้ืน่
ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพรอ่
งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
๓. 
ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอแ
ละรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชน 
 
๔. 
ทัง้น้ีจะมีกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน๗วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้
เสร็จทำงจดหมำยอเิล็กทรอนิคส์ (Email) 
หรือหำกประสงค์ใหจ้ดัสง่ผลใหท้ำงไปรษณีย์โปรดแนบซองจำ่หน้ำถงึตวัทำ่นเองใหช้ดัเ
จนพรอ้มตดิแสตมป์ส ำหรบัคำ่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมอตัรำของบรษิทัไปรษณีย์ไทยจ ำ
กดัก ำหนด 
 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีร่บัค ำขอแ
ละตรวจสอบควำมถู
กตอ้งของค ำขอและ
ควำมครบถว้นของเ
อกสำรตำมรำยกำรเ
อกสำรหลกัฐำนทีก่ ำ
หนดและสง่เรือ่งให้
ส ำนกัควำมปลอดภยั
ธุรกจิน ้ำมนั 
 

1 วนั กรมธุรกจิพ
ลงังำน 

- 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอ
บพจิำรณำ/ตรวจสอ
บ 
- 
เอกสำรหลกัฐำนปร

42 วนั ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุร
กจิน ้ำมนั 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ะกอบค ำขอ 
- 
ตรวจสอบสถำนทีเ่บื้
องตน้ 
- แผนผงัโดยสงัเขป 
- แผนผงับรเิวณ 
- 
แบบกอ่สรำ้งระบบค
วำมปลอดภยัระบบค
วบคมุมลพษิระบบท่
อน ้ำมนัระบบทอ่ดบัเ
พลงิระบบบ ำบดัน ้ำเ
สียหรือแยกน ้ำปนเป้ื
อนน ้ำมนัระบบอุปก
รณ์นิรภยั 
- 
แบบระบบไฟฟ้ำระ
บบป้องกนัอนัตรำย
จำกฟ้ำผำ่ 
- 
สิง่ปลูกสรำ้งอืน่แลว้
แตก่รณี 
- 
รำยกำรค ำนวณควำ
มม ั่นคงแข็งแรงและ
ระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

3) 
กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

ลงนำมในหนงัสือแจ้
งผลกำรพจิำรณำ 
 

2 วนั ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุร
กจิน ้ำมนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ / 
รบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

2) 

ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ / 
รบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

3) 

หนงัสือรบัร
องนิตบิุคคล 

กรมพฒันำธุร
กจิกำรคำ้ 

1 0 ชุด (กรณีนิตบิุค
คล / 
ออกใหไ้มเ่กิ
น๖เดอืน / 
รบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ค ำขอแกไ้ขเ
ปลีย่นแปลง
กำรประกอบ
กจิกำร  
(แบบธพ.น.
๔) 

กรมธุรกจิพล ั
งงำน 

1 0 ฉบบั (ผูม้ีอ ำนำจลง
นำม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 
(ถำ้มี) 
พรอ้มส ำเนำ

- 1 0 ชุด (พรอ้มปิดอำ
กรแสตมป์ตำ
มประมวลรษั
ฎำกร / 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
ของผูม้อบ
อ ำนำจและผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 

รบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งเฉพำ
ะบตัรประจ ำ
ตวัประชำชน
ท ัง้ของผูม้อบ
อ ำนำจและผู้
รบัมอบอ ำนำ
จ) 

3) 

ส ำเนำใบอนุ
ญำตประกอ
บกจิกำร 
(เดมิ) 

ส ำนกัควำมป
ลอดภยัธุรกจิ
น ้ำมนั 

0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

4) 

ส ำเนำเอกสำ
รแสดงสทิธใิ
ชท้ีด่นิกรณี
ขยำยแนวเข
ตสถำนประ
กอบกำร 

- 0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

5) 

ส ำเนำเอกสำ
รแสดงวำ่ผูข้
อรบัใบอนุญ
ำตมีสทิธใิช้
ทีด่นิหรือหนั
งสือยนิยอมใ
หใ้ชท้ีด่นิหรื
อหนงัสือยนิ
ยอมจำกหน่
วยงำนทีม่ีห
น้ำทีด่แูลแล
ะรบัผดิชอบ
ทีด่นิดงักลำ่
ว 

- 0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

6) 
ส ำเนำหนงัสื
อแจง้กำรตร
วจสอบกำรใ

กรมโยธำธกิำ
รและผงัเมือง 

0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ชป้ระโยชน์
ทีด่นิตำมกฎ
หมำยวำ่ดว้ย
กำรผงัเมือง 

7) 

แผนผงัโดย
สงัเขปแผน
ผงับรเิวณแ
ละแบบกอ่ส
รำ้งระบบคว
ำมปลอดภยั
ระบบควบคุ
มมลพษิระบ
บทอ่น ้ำมนัร
ะบบทอ่ดบัเ
พลงิระบบ
บ ำบดัน ้ำเสีย
หรือแยกน ้ำ
ปนเป้ือนน ้ำ
มนัระบบอุป
กรณ์นิรภยัแ
บบระบบไฟ
ฟ้ำระบบป้อ
งกนัอนัตรำ
ยจำกฟ้ำผำ่แ
ละสิง่ปลูกสร้
ำงอืน่แลว้แ
ตก่รณี 

- 3 0 ชุด (วศิวกรผูอ้อ
กแบบลงนำม
ทุกหน้ำ) 

8) 

รำยกำรค ำน
วณควำมม ั่น
คงแข็งแรงแ
ละระบบทีเ่กี่
ยวขอ้ง 

- 1 0 ชุด (วศิวกรผูอ้อ
กแบบลงนำม
ทุกหน้ำ) 

9) 
หนงัสือรบัร
องของวศิวก
รพรอ้มส ำเน

- 1 0 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทีใ่บ
อนุญำต) 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ำใบอนุญำต
ประกอบวชิำ
ชีพวศิวกรร
มควบคมุ 

10
) 

ส ำเนำหนงัสื
ออนุญำตพร้
อมดว้ยส ำเน
ำแผนผงัทีไ่
ดร้บัอนุญำต
ท ำทำงเชือ่ม
ถนนสำธำร
ณะหรือทำง
หลวงหรือถ
นนสว่นบุคค
ลหรือส ำเนำ
หนงัสืออนุญ
ำตพรอ้มดว้
ยส ำเนำแผน
ผงัทีไ่ดร้บัอ
นุญำตท ำสิง่
ลว่งล ำ้ล ำน ้ำ 

- 0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 

11
) 

ส ำเนำสญัญ
ำประกนัภยั
ภยัหรือกรม
ธรรม์ประก ั
นภยัควำมร ั
บผดิชอบตำ
มกฎหมำยแ
กผู่ไ้ดร้บัคว
ำมเสียหำยจ
ำกภยัอนัเกดิ
จำกกำรประ
กอบกจิกำร
ควบคมุประเ
ภทที๓่ 

- 0 1 ชุด (รบัรองส ำเน
ำถูกตอ้งทุกห
น้ำ) 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

12
) 

อืน่ๆ (ถำ้มี) - 0 0 ชุด - 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 

 
17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน 

1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียนส ำนกัควำมปลอดภยัธุรกจิน ้ำมนักรมธุรกจิพลงังำนศูนย์เอนเ
นอร์ยีค่อมเพล็กซ์อำคำรบีช ัน้๒๐เลขที๕่๕๕/๒ถนนวภิำวดรีงัสติแขวง/เขตจตุจกัร
กรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมำยเหตุ- 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียนศนูย์รบัขอ้รอ้งเรียนกรมธุรกจิพลงังำน(www.doeb.go.th) 
ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์อำคำรบีช ัน้๑๙เลขที๕่๕๕/๒ถนนวภิำวดรีงัสติแขวง/เข
ตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมำยเหตุ- 
 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบธพ.น. 

๔เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกจิพลงังำนเรือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกจิ
กำรควบคมุประเภทที๒่สถำนทีย่ืน่แบบค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอ
บกจิกำรควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 
วนัทีพ่มิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่ม่ือบนเว็บไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 
อนุมตัโิดย วรุณสริภิูธนวศิษิฎ์ 

เผยแพรโ่ดย วรุณสริภิูธนวศิษิฎ์ 
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