
1/6 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะที ่2 : ข้ันตอน
ออกใบอนุญำต) 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเงือ่นไขเกี่ยวกบักำรแจง้ กำรอนญุำต และอตัรำคำ่ธรรมเนียม
เกีย่วกบักำรประกอบกิจกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวง
ดงักลำ่ว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้ และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟำ้ผำ่ของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ำ้มนั พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักลำ่ว 
5) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรือ่ง ก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 สถำนทีย่ืน่ แบบ

ค ำขอ และแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
6) ประกำศกระทรวงพลงังำน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิกำรในกำรจัดใหม้ีกำรประกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย

แก่ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
7) พระรำชบญัญตัิควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจง้ การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
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9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอน
ออกใบอนญุาต)  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลปำกนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร 0 7531 8790 1/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ จะกระท าไดก็้ตอ่เม่ือผูข้อรบัใบอนญุาตได้
ด  าเนินการก่อสรา้งสถานประกอบการแลว้เสรจ็ ถกูตอ้งตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเก็บน า้มนั ระบบทอ่น า้มนัและอปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบปอ้งกนัและ
ระงบัอคัคีภยัครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 
๒. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง กฎหมาย
วา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ เป็นตน้ 
๓. การก่อสรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยั ตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหต ุ: 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัค  าขอและ
ผูย่ื้นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย่ื้นค า
ขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิ หากผูย่ื้นค าขอไมด่  าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูร้บัค  าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย่ื้นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
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๔. ทัง้นี ้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นค าขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถึง ตวัท่านเองใหช้ดัเจน 
พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรบัคา่ไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ี รบัหนงัสือหรือค า
ขอ และตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนด และสง่เรื่องให้
ส  านกัความปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก่อสรา้ง 
- ผลการทดสอบถงัเก็บ
น า้มนั ระบบท่อน า้มนัและ
อปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
ระบบปอ้งกนัและระงบั
อคัคีภยั  
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บน า้มนั 
ระบบท่อน า้มนั
และอปุกรณ ์
ระบบไฟฟ้า และ
ระบบปอ้งกนั
อนัตรายจาก
ฟ้าผา่ ระบบ
ปอ้งกนัและระงบั
อคัคีภยั 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพรอ้ม
ดว้ยส าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนสว่นบคุคล 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พรอ้มดว้ยส าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาต   ท าสิ่ง
ลว่งล า้ล  าน า้ 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ไดร้บัความ
เสียหาย จากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี ๓ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

4) อ่ืนๆ (ถา้มี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) หำกมีกำรตดิตัง้ภำชนะบรรจุน ำ้มันเพิม่เตมิจำกทีไ่ด้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดมิ จะต้องเสียค ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตใหใ้ช้ภำชนะบรรจุน ้ำมันในส่วนทีเ่พิม่เตมิด้วย เป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์
วิธีกำร และเงือ่นไขเกีย่วกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับกำรประกอบกิจกำรน ำ้มัน
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7531 8790 

1 www.paknakhon.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕ 
- 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 21/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


