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คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการสถานบีริการน้ำมัน 

 (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

 กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการน้ำมัน  

        (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบด็เสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑว์ธิีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตาม

กฎกระทรวงดังกล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอันตรายจากฟา้ผ่าของสถานที่ประกอบกจิการน้ำมัน  

พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น

แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผู้ไดร้ับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน่  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
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 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานี 

 บริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120 โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. การพจิารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการจะกระทำได้กต็่อเม่ือผู้ขอรับใบอนุญาต

ได้ดำเนนิการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกตอ้งตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกีย่วข้องกำหนดมีผลการ

ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอันตรายจากฟา้ผ่า

ระบบป้องกนัและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นต้น 

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวง

สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้

รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม

กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคนืคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาคำขอและยังไม่นบัระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะ

ดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเริ่มนับหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไดต้รวจสอบคำขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พจิารณาแล้วเสร็จทาง

จดหมายอิเลก็ทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัว

ท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมปส์ำหรบัค่าไปรษณยี์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

กำหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือ

คำขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานที่

กำหนดและส่งเรื่องให้

สำนักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ำมัน 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

น้ำมันระบบท่อน้ำมันและ

อุปกรณร์ะบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟา้ผ่า

ระบบป้องกนัและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

27 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมัน

ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนั

อันตรายจากฟา้ผ่าระบบ

ป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สำเนาหนงัสืออนุญาตพร้อม

ด้วยสำเนาแผนผังที่ไดร้ับ

อนุญาตทำทางเช่ือมถนน

สาธารณะหรือทางหลวงหรือ

ถนนส่วนบุคคลหรือสำเนา

หนังสืออนุญาตพร้อมด้วย

สำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต

ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

3) 

สำเนาสัญญาประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม์ประกนัภัยความ

รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอัน

เกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 



5/5 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 

ค่าธรรมเนียม  200 บาท 

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำมันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียคาธรรมเนียมการ

อนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันในส่วนที่เพ่ิมเติมด้วยเปน็ไปตามขอ้ 62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ์

วธิีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน

เช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่    50120 

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า   053-825044 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า       http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๒ เปน็ไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรือ่งกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยืน่แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๕ 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

