
 

เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (กธน.17)   
 

คู่มือส าหรบัประชาชน :  การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีริการน้ ามัน  
  (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) (กธน.17)  
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการ

ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบ  
ถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 
หมายเหต ุ: 
1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและ     

ผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน 
พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก าหนด 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
1. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
2. กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3. กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 
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4. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบค าขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

5. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

6. กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
7. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 
ช่องทางการให้บรกิาร 
สถานที่ใหบ้ริการ 
กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 

ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 107 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง
เรื่องให้กองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  

1 วันท าการ กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
 - สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
 - ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  
 - เอกสารหลักฐานประกอบ  

27 วันท าการ ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
ลงนามในใบอนุญาต  

2 วันท าการ ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนังสอืน าสง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถงัเกบ็น้ ามนั ระบบทอ่น้ ามนัและอปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า 
และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

3) 
 

ส าเนาหนงัสืออนญุาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัที่ไดร้บัอนญุาตท าทาง
เชื่อมถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรือถนนสว่นบคุคล หรือส าเนา
หนังสอือนญุาตพร้อมดว้ยส าเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนญุาต ท าสิง่ลว่งล้ า
ล าน้ า 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 
 

อื่นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 
ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนยีม 200 บาท 
2) หากมีการตดิตัง้ภาชนะบรรจนุ้ ามนัเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัอนญุาตอยูก่่อน

เดิม จะต้องเสยีคา่ธรรมเนยีมการอนญุาตให้ใชภ้าชนะบรรจนุ้ ามนัใน
สว่นที่เพิ่มเติมดว้ย เปน็ไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้ การอนญุาต และ
อัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลงิ  
พ.ศ. 2556  

ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 

2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง เลขท่ี 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 

 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   

 โทรศัพท์  032-697286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 28/09/2562 

http://www.info.go.th/
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีริการน้ ามนั  

(ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) (กธน.17)  

หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
1 หนังสอืน าสง่ 1 0 (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
2 

 
ผลการทดสอบถงัเกบ็น้ ามนั ระบบทอ่น้ ามนัและ
อุปกรณ ์ระบบไฟฟ้า และระบบปอ้งกนัอนัตรายจาก
ฟ้าผา่ ระบบปอ้งกนัและระงบัอัคคภียั 

1 0 -  

3 
 

ส าเนาหนงัสืออนญุาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัที่ไดร้บั
อนญุาตท าทางเชือ่มถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง 
หรือถนนสว่นบคุคล หรือส าเนาหนงัสืออนุญาตพร้อม
ดว้ยส าเนาแผนผังที่ได้รบัอนญุาต ท าสิง่ลว่งล้ าล าน้ า 

0 1 (รับรองส าเนาถูกต้อง 
ทุกหน้า) 

 

4 อื่นๆ (ถา้ม)ี 1 1 -  
 

แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

 รายการเอกสาร เงือ่นไข  
ไม่พบแบบฟอร์มค าขออนุญาต 

 


