
คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : 

ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด้าเนินการ

ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก้าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ

น้้ามัน ระบบท่อน้้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้อง

แล้ว 

 

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

 

3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 

หมายเหตุ : 

 

1. หากเห็นว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค้าขอและผู้ยื่น

ค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการ

แก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด ผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

4. ท้ังนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส้าหรับ

ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัดก้าหนด 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว 99 ม.2 ต.บางน้้าเชี่ยว อ.
พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  โทร 036-510980 โทรสาร 036-510981  /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท้าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ี รับหนังสือหรือค้าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีก้าหนด และส่งเรื่องให้
ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน้้ามัน 

1 วันท้าการ เทศบาลต้าบลบางน้้า
เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: -)  
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้้ามัน ระบบท่อน้้ามันและอุปกรณ์ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ

อัคคภีัย  
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
(หมายเหตุ: -)  

27 วันท้าการ เทศบาลต้าบลบางน้้า
เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วันท้าการ เทศบาลต้าบลบางน้้า

เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

หนังสือน าส่ง 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(ผู้มีอ้านาจลงนาม) 

- 

2) 

 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบ

ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต

ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต   

ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ(รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  
 

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ ามันเพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอนุญาตอยู่
ก่อนเดิม จะต้องเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุ

น้ ามันในส่วนท่ีเพ่ิมเติมด้วย เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว 99 ม.2 ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  โทร 036-510980 โทรสาร 

036-510981  http://www.bangnamchiew.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ท่ี ๒ สถานที่ยื่น แบบค้าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

 

 รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น 
 

 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน้้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน้้ามัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
  

2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้้ามัน พ.ศ. 2556  
  

4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

  
5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ย่ืน แบบค้าขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556  
  

6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  
  

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ้านวนค้าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ้านวนค้าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต) เทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส้าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


