
คู่มือส าหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั นตอน
ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการน้ ามนั (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค า

ขอรับใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนญุาตและอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบั
การประกอบกจิการน้ ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามันพ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5) ประกาศกรมธุรกจิพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2 สถานทีย่ื่นแบบค า

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มกีารประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สดุ 0  



10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน
ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนญุาต)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลีย่นแปลงลกัษณะของสถานที่ประกอบกจิการให้แตกต่างไปจากที่
ได้รับอนุญาตต้องยืน่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น. ๔ 
 2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตเิป็นตน้ 
 3. แผนผังบรเิวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลงิพ.ศ. 2552 
หมายเหตุ : 
 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอ
และผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแล้ว 
 3. ระยะเวลาการให้บรกิารตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเหน็ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 4. ทั้งนีจ้ะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองใหช้ัดเจนพร้อม
ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณยี์ไทยจ ากัดก าหนด 
 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ

1 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่

- 



ท่ี ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีก่ าหนด
และส่งเรื่องให้ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
 

มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบรเิวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน้ ามันระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบ าบดัน้ า
เสียหรือแยกน้ าปนเปื้อน
น้ ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณ ี
- รายการค านวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

42 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่
มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

- 

3) การลงนาม/ ลงนามในหนังสือแจ้งผล 2 วันท าการ องค์การบริหาร - 



ท่ี ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมต ิ
 

การพิจารณา 
 

ส่วนต าบลสระสี่
มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า 

1 0 ชุด (กรณนีิติบุคคล / 
ออกให้ไม่เกนิ 6 
เดือน / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกจิการ  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี 
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนทั้งของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ 
(เดิม) 

ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ ามัน 

0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ที่ดนิ
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทกุหน้า) 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมสีิทธิ
ใช้ทีด่ินหรือ
หนังสือยินยอม
ให้ใช้ที่ดนิหรือ
หนังสือยินยอม

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทกุหน้า) 



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

จากหน่วยงานที่
มีหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบทีด่ิน
ดังกล่าว 

6) 

ส าเนาหนังสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชนท์ี่ดิน
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทกุหน้า) 

7) 

แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบท่อน้ ามัน
ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบ าบัดน้ า
เสียหรือแยกน้ า
ปนเปื้อนน้ ามัน
ระบบอุปกรณ์
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าและสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน
แล้วแต่กรณ ี

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

8) 

รายการค านวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวข้อง 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
ส าเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องที่
ใบอนุญาต) 

10) 

ส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท าทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส่วนบุคคล
หรือส าเนา
หนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท าสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าให้
น ามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทกุหน้า) 

11) อ่ืนๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 



 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัความปลอดภัยธุรกจิน้ ามนักรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี

ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุักรกรงุเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรยีนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 
3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.sasimum.go.th) 
2. ทางโทรศัพท ์(034-962693 ) โทรสาร (034-962693-603) 
3. ทางไปรษณีย ์( หมู่ 6 บ้านเสืออีด่าง, ถนนดอนเตาอิฐ- เกาะไผ่เถื่อน ,ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บรกิารประชาชนส านกัปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคูม่ือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒่สถานที่ยืน่แบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

19. หมายเหต ุ
 รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่กี่ยวข้องเท่านัน้ 
 


