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คู�มือสําหรับประชาชน: การแก�ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก
ใบอนุญาต) 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:กองช�าง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก!ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 

2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  

4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ�งการอนุญาตและอัตราค$าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล$าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ,าและระบบป,องกันอันตรายจากฟ,าผ$าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล$าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ�งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการในการจัดให�มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก$ผู�
ได�รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนกลาง, ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  

8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑBวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ!ง
การอนุญาตและอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
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ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 30วัน 

 

 

9. ข�อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแก!ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
(ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26  

11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ  กองช$าง   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

โทรศัพท� 035511021ต$อ 110และ 035-521572 
โทรสาร    
/ติดต$อด�วยตนเองณหน$วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป=ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต$เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก!ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําได!ก็ต�อเม่ือผู!ขอรับใบอนุญาตได!ดําเนินการ

ก�อสร!างสถานประกอบการแล!วเสร็จถูกต!องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข!องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ

น้ํามันระบบท�อน้ํามันและอุปกรณBระบบไฟฟIาระบบปIองกันอันตรายจากฟIาผ�าระบบปIองกันและระงับอัคคีภัยครบถ!วน

ถูกต!องแล!ว 

๒. ต!องไม�ขัดต�อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!องเช�นกฎหมายว�าด!วยการควบคุมอาคารกฎหมายว�าด!วยการผังเมืองกฎหมายว�าด!วย

การส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติเปKนต!น 

๓. การก�อสร!างผลการทดสอบและตรวจสอบด!านความปลอดภัยต!องมีลักษณะเปKนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว�าคําขอไม�ถูกต!องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม�อาจแก!ไข/เพ่ิมเติมได!ในขณะนั้นผู!รับคําขอและผู!ยื่น

คําขอจะต!องลงนามบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร!อมกําหนดระยะเวลาให!ผู!ยื่นคําขอ
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ดําเนินการแก!ไข/เพ่ิมเติมหากผู!ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก!ไข/เพ่ิมเติมได!ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู!รับคําขอจะดําเนินการคืน

คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ!าหน!าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู!ยื่นคําขอจะดําเนินการแก!ไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ!วนตามบันทึกความบกพร�องนั้นเรียบร!อยแล!ว 

๓. ระยะเวลาการให!บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ!าหน!าท่ีผู!รับคําขอได!ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล!ว

เห็นว�ามีความครบถ!วนตามท่ีระบุไว!ในคู�มือประชาชน 

 

๔. ท้ังนี้จะมีการแจ!งผลการพิจารณาให!ผู!ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล!วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคสB 

Email) หรือหากประสงคBให!จัดส�งผลให!ทางไปรษณียBโปรดแนบซองจ�าหน!าถึงตัวท�านเองให!ชัดเจนพร!อมติดแสตมปXสําหรับค�า

ไปรษณียBลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียBไทยจํากัดกําหนด 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ!วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานท่ี
กําหนดและส�งเรื่องให!สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กองช�าง - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก�อสร!าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบท�อน้ํามันและ
อุปกรณBระบบไฟฟIาระบบ
ปIองกันอันตรายจากฟIาผ�า
ระบบปIองกันและระงับ
อัคคีภัย 

27 วัน กองช�าง - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน กองช�าง - 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม$พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน$วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันระบบ
ท�อน้ํามันและ
อุปกรณBระบบ
ไฟฟIาและระบบ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปIองกันอันตราย
จากฟIาผ�าระบบ
ปIองกันและระงับ
อัคคีภัย 

2) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร!อม
ด!วยสําเนาแผนผัง
ท่ีได!รับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส�วนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร!อมด!วยสําเนา
แผนผังท่ีได!รับ
อนุญาตทําสิ่ง
ล�วงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต!องทุกหน!า) 

3) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรมB
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก�ผู!
ได!รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี
๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต!องทุกหน!า) 

4) อ่ืนๆ (ถ!ามี) - 0 0 ชุด - 
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16. ค�าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ค�าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพ่ิมเติมจากท่ีได�รับอนุญาตอยู�ก�อนเดิมจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการอนุญาตให�
ใช�ภาชนะบรรจุน้ํามันในส�วนท่ีเพ่ิมเติมด�วยเปFนไปตามข�อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ@วิธีการและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการแจ�งการอนุญาตและอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 
2556 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 
ช�องทางการร�องเรียน 

1) ช�องทางการร�องเรียน  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขท่ี 338  ถ.หม่ืนหาญ ตําบลท�าพ่ีเลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   

 

2) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนยBรับเรื่องราวร!องทุกขBเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห!องสํานักปลัดเทศบาล  หมายเลข
โทรศัพทB 0-3551-1021 ต�อ 101 หรือ 111 
และทางเว็บไซตBของทางเทศบาล  WWW.Suphancity.go.th 

 

 
17. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เปKนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ!งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี
๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕ 
- 
 

 
18.  
- 
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