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คูม่อืส ำหรับประชำชน: กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกจิกำรสถำนีบริกำรน  ำมนั (ระยะที่ 2 : ขั นตอนออกใบอนญุำต) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงพลังงำน 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน (ระยะท่ี 2 : ขั นตอนออกใบอนุญำต) 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน  ำมัน พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เร่ือง ก ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบค ำขอ และแบบ

ใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำย

จำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
7) พระรำชบัญญัติควบคุมน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื นทีใ่ห้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภมูิภำค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และ

อัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้้้มัน (ระยะท่ี 2 : ขั นตอนออกใบอนุญำต) อบต.บุ

กระสัง ณัฐมณฑ์ ส ำเนำคู่มือประชำชน 21/07/2015 22:19  
11. ชอ่งทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 
โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
  1. กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
สถำนประกอบกำรแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตำมที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก ำหนด มีผลกำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน  ำมัน ระบบท่อน  ำมันและ
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น 
  3. กำรก่อสร้ำง ผลกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตำมกฎกระทรวงสถำนีบริกำรน  ำมันเชื อเพลิง 
พ.ศ. 2552 
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หมำยเหตุ : 
  1. หำกเห็นว่ำค ำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอ
จะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้
ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 
  3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมี
ควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
  4. ทั งนี  จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ 
(Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึง ตัวท่ำนเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส ำหรับค่ำไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัดก ำหนด 
 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่ับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอยีดของขั นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำที่ รับหนังสือหรือค ำขอ 
และตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรตำมรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนที่ก ำหนด และส่งเรื่องให้
ส ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจน  ำมัน 
 

1 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

2) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำ/
ตรวจสอบ 
- สถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง 
- ผลกำรทดสอบถังเก็บน  ำมัน 
ระบบท่อน  ำมันและอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำก
ฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  
- เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 

27 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมี
มต ิ
 

ลงนำมในใบอนุญำต 
 

2 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม   30 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี  ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏบิัตริำชกำรมำแลว้  
 - ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน - 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
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15.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) ผลกำรทดสอบถัง
เก็บน  ำมัน ระบบท่อ
น  ำมันและอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้ำ และ
ระบบป้องกัน
อันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 
ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) ส ำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผังที่ได้รับ
อนุญำตท ำทำงเชื่อม
ถนนสำธำรณะ หรือ
ทำงหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคล หรือ
ส ำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผังที่ได้รับ
อนุญำต   ท ำสิ่ง
ล่วงล  ำล ำน  ำ 

- 0 1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง
ทุกหน้ำ) 

3) ส ำเนำสัญญำ
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ควำมรับผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผู้ได้รับ
ควำมเสียหำย จำก
ภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ ๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง
ทุกหน้ำ) 

4) อื่นๆ (ถ้ำมี) - 0 0 ชุด - 

 
16. คำ่ธรรมเนยีม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
หมำยเหตุ - 
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2) หำกมีกำรติดตั งภำชนะบรรจุน  ำมันเพิ่มเติมจำกที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิม จะต้องเสียคำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน  ำมัน
ในส่วนที่เพ่ิมเติมด้วย เป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และ
อัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   

 
 
 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210  

โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง ก ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒ สถำนที่

ยื่น แบบค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕6 
- 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่พมิพ ์ 17/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นที่ 2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท ำโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 

อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถ.มท. 

อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 
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