
คูมือสําหรับประชาชน 
กระบวนงาน: การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองชาง  เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองชาง  เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

(ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26  
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11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ กองชางเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เลขท่ี 170 หมูท่ี 4 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา 30190  โทร 044-756470  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว 
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
3. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับหนังสือหรือคําขอ
และตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและสงเรื่องให
สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

1 วัน กองชาง 
เทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งกอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบ
ไฟฟาระบบปองกันอันตรายจาก
ฟาผาระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

27 วัน กองชาง 
เทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน กองชาง 
เทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ
ระบบไฟฟาและระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับ
อนุญาตทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพรอมดวย
สําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา) 

3) 

สําเนาสัญญาประกันภัยภัย
หรือกรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผูไดรับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี๓ 

- 0 1 ชุด (รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา) 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

คาธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาต
ใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนท่ีเพ่ิมเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 
2556 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลทาเยี่ยม เลขท่ี 170 หมูท่ี 4 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา 30190   โทร 044-756470 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน  www.tayiumcity.go.th 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. 2 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ท่ี2  สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


