
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ �ามนั (ระยะที� 2 : 

ข ั�นตอนออกใบอนญุาต) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. การพจิารณาออกใบอนุญาตแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการ จะกระทําไดก้็ตอ่เมื�อผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ําเนนิการ

กอ่สรา้งสถานประกอบการแลว้เสร็จ ถกูตอ้งตรงตามที�กฎกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งกําหนด มผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ

นํ�ามัน ระบบทอ่นํ�ามันและอปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกนัและระงับอัคคภีัยครบถว้นถกูตอ้ง

แลว้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. การกอ่สรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัย ตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ�ามัน

เชื�อเพลงิ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�น ผูรั้บคําขอและผูย้ื�น

คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการ

แกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทั �งนี� จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ัดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์สําหรับ

คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดักําหนด 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมูท่ี� 3 ตําบล
ปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77220/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.00น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที� รับหนังสอืหรอืคําขอ และตรวจสอบความครบถว้นของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานที�กําหนด และสง่เรื�องให ้
สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํ�ามัน 

1 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)   

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที�และสิ�งกอ่สรา้ง 
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ�ามัน ระบบทอ่นํ�ามันและอปุกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงับ
อคัคภีัย  
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืนําสง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูม้อีํานาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถงัเก็บนํ�ามนั ระบบทอ่นํ�ามนัและอปุกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนุญาต
ทําทางเชื�อมถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืสําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนุญาต   
ทําส ิ�งลว่งลํ �าลํานํ �า 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อื�นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 3 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) หากมกีารตดิต ั�งภาชนะบรรจุนํ �ามนัเพิ�มเตมิจากที�ไดร้บัอนุญาตอยู่
กอ่นเดมิ จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจุ
นํ �ามนัในสว่นที�เพิ�มเตมิดว้ย เป็นไปตามขอ้ 62 ของกฎกระทรวง
กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิ ีการ และเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้ง การ
อนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกี�ยวกบัการประกอบกจิการนํ�ามนั
เชื�อเพลงิ พ.ศ. 2556 

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมูท่ี� 3 ตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์
77220 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หมายเลขโทรสาร 0-3263-0755 โทรศพัท ์0-3263-2277 
(หมายเหต:ุ -)  

3) www.paknampran.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) e-mail: paknampranburi@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท
ที� ๒ สถานที�ยื�น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� ๓ พ.ศ. ๒๕๕ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารยื�นเพิ�มเตมิที� 2-3 ใชใ้นกรณีที�เกี�ยวขอ้งเทา่นั�น 
 
 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ�ามัน (ระยะที� 2 : ขั �นตอนออกใบอนุญาต)  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํ�ามัน กรมธรุกจิพลงังาน สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํ�ามัน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกี�ยวกบัการ
ประกอบกจิการนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2556  
  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



2)กฎกระทรวงควบคมุไอนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2550 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกจิการนํ�ามัน พ.ศ. 2556  
  
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 2 สถานที�ยื�น แบบคําขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 3 พ.ศ. 2556  
  
6)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 3 พ.ศ. 2557  
  
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที�มคีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจง้ การ

อนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนยีมเกี�ยวกับการประกอบกจิการนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ�ามัน (ระยะที� 2 : ขั �นตอนออก

ใบอนุญาต) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ นายนาวนิ ไดรู้ป 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


