
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน า้มนั (ระยะที ่2 : 

ข ัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจัีงหวดัเพชรบรุกีระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงจังหวดัเพชรบรุ ี
76000 หมายเลขโทรศพัท ์032-598178/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :0 - 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บหนังสอืหรอืค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งให ้

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองพลบัอ าเภอ

เมอืงเพชรบรุจีังหวดั

เพชรบรุ ี
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ 
น ้ามันระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนั

อนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัย  

- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

27 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองพลบัอ าเภอ
เมอืงเพชรบรุจีังหวดั

เพชรบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองพลบัอ าเภอ

เมอืงเพชรบรุจีังหวดั

เพชรบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1) คาธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่

3 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

2) 2) หากมกีารตดิต ัง้ภาชนะบรรจนุ า้มนัเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บั
อนุญาตอยูก่อ่นเดมิจะตอ้งเสยีค าธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ช้

ภาชนะบรรจนุ า้มนัในสว่นทีเ่พิม่เตมิดว้ยเป็นไปตามขอ้ 62 ของ
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการ

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

น า้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -) 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงจังหวดัเพชรบรุ ี76000 หมายเลขโทรศพัท ์032-598178 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลทา่เยีย่มอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีากรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลทา่เยีย่มอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 

2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่ 2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 
3)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 
4)พ.ร.บ. ควบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 
5)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ .ศ. 2556 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ

อนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ .ศ. 2556 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:[ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 

: ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 20/07/2558 10:12 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


