
1/5 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลแมสันอําเภอหางฉัตรจังหวัดลําปาง 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลแมสันอําเภอหางฉัตรจงัหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการ
ประกอบกจิการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานทีป่ระกอบกจิการนํ้ามันพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลงิพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ข้ันตอนออก

ใบอนุญาต) อบต.แมสันศิริวรรณสําเนาคูมอืประชาชน 24/08/2015 16:15  
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11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลแมสันม.6 ต.แมสันอ.หางฉัตรจ.ลําปาง 52190 โทร/โทรสาร 0-5434-

3080 www.maesun-sao.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรบัเวลา 15.30น.) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสรจ็ถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงทีเ่กี่ยวของกําหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
นํ้ามันระบบทอนํ้ามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว 
 
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
 
3. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามนั
เช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ันผูรบัคําขอและผูย่ืน
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
2. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 
 
3. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
4. ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติด
แสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รบัหนังสอืหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานที่
กําหนดและสงเรือ่งใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกจินํ้ามัน 
 

1 วันทําการ องคการบรหิาร
สวนตําบลแมสัน
อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิง่กอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บ
นํ้ามันระบบทอนํ้ามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

27 วันทําการ องคการบรหิาร
สวนตําบลแมสัน
อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันทําการ องคการบรหิาร
สวนตําบลแมสัน
อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือนําสง - 1 0 ชุด (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 

ผลการทดสอบถัง
เก็บนํ้ามันระบบ
ทอนํ้ามันและ
อุปกรณระบบ
ไฟฟาและระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาระบบ
ปองกันและระงบั
อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

3) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรบั
อนุญาตทําสิง่
ลวงล้ําลํานํ้า 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

4) อื่นๆ (ถาม)ี - 0 0 ชุด - 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุนํ้ามันเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตให
ใชภาชนะบรรจุนํ้ามันในสวนท่ีเพ่ิมเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
2556 
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คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลแมสันม.6 ต.แมสันอ.หางฉัตรจ.ลําปาง 52190 โทร/โทรสาร 0-

5434-3080 www.maesun-sao.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซอาคารบีช้ัน 20 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพลก็ซ
อาคารบีช้ัน 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลงังานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่

๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 
 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติมที่ 2-3 ใชในกรณีที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
 
 
 
 วันท่ีพิมพ 28/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลแมสัน
อําเภอหางฉัตรจงัหวัดลําปางสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 


