
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ "ามนั (ระยะที� 1 : 
ข ั"นตอนออกคาํส ั�งรบัคาํขอรบัใบอนุญาต) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าอแุท อําเภอกาญจนดษิฐ ์จังหวัดสรุาษฎรธ์านี กระทรวงพลงังาน  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูร้ับใบอนุญาตรายใดประสงคท์ี+จะแกไ้ขเปลี+ยนแปลงลกัษณะของสถานที+ประกอบกจิการใหแ้ตกตา่งไปจากที+ไดร้ับอนุญาต 
ตอ้งยื+นขอแกไ้ขเปลี+ยนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔ 
 
2. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายอื+นที+เกี+ยวขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิ+งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
 
3. แผนผังบรเิวณ แบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณ ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ7ามันเชื7อเพลงิ พ.ศ. 
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หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไม่ถกูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ+มเตมิไดใ้นขณะนั7น ผูร้ับคําขอและผูย้ื+น
คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื+นคําขอดาํเนนิการ
แกไ้ข/เพิ+มเตมิ หากผูย้ื+นคําขอไมด่าํเนนิการแกไ้ข/เพิ+มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที+กําหนด ผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ที+จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื+นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื+น
เอกสารเพิ+มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนั7นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ+มนับหลงัจากเจา้หนา้ที+ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามที+ระบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทั 7งนี7 จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื+นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที+พจิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิลก็ทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ัดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับ
คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดักําหนด 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าอแุท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั"นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั"นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที+ รับคําขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานที+กาํหนด 
และสง่เรื+องใหส้ํานักความปลอดภัยธรุกจินํ7ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทา่อแุท อําเภอ
กาญจนดษิฐ ์จังหวดั    

สรุาษฎรธ์านี 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที+ผูร้ับผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 

42 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทา่อแุท อําเภอ
กาญจนดษิฐ ์จังหวดั          



ลําดบั ข ั"นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- ตรวจสอบสถานที+เบื7องตน้ 
- แผนผังโดยสงัเขป  
- แผนผังบรเิวณ 
- แบบกอ่สรา้ง ระบบความปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบ
ทอ่นํ7ามนั ระบบทอ่ดบัเพลงิ ระบบบาํบัดนํ7าเสยีหรอืแยกนํ7า
ปนเปื7อนนํ7ามัน ระบบอปุกรณ์นริภยั  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่   
- ส ิ+งปลกูสรา้งอื+น แลว้แตก่รณี  
- รายการคํานวณความมั+นคงแข็งแรงและระบบที+เกี+ยวขอ้ง 
 
(หมายเหต:ุ -)  

สรุาษฎรธ์านี 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทา่อแุท อําเภอ
กาญจนดษิฐ ์จังหวดั      

สรุาษฎรธ์านี 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการ  (แบบ ธพ.น.๔) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทั 7งของผูม้อบอาํนาจและผูร้ับมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดมิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

สาํนักความปลอดภยัธรุกจินํ7ามัน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ ี�ดนิ กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
8) 

 
สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาตมสีทิธใิชท้ี�ดนิ หรอื
หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ี�ดนิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานที�ม ี
หนา้ท ี�ดูแลและรบัผดิชอบที�ดนิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

- 

9) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

10) 
 

แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้ง ระบบความ
ปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบทอ่นํ "ามนั ระบบทอ่ดบัเพลงิ 
ระบบบําบดั    นํ "าเสยีหรอืแยกนํ"าปนเปื" อนนํ"ามนั ระบบอปุกรณ์
นริภยั แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตราย   จาก  ฟ้าผา่ และสิ�ง
ปลกูสรา้งอ ื�น แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

รายการคํานวณความม ั�นคงแข็งแรง และระบบ ที�เก ี�ยวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกร พรอ้มสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งที+ใบอนุญาต) 

- 

13) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนุญาต
ทําทางเชื�อมถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืสาํเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนุญาต
ทําสิ�งลว่งลํ "าลํานํ "า ใหน้ํามายื�นกอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

- 

14) 
 

อื�นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าอแุท  เลขที+  111 หมูท่ี+ 4  ตําบลทา่อแุท  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 

84160 
(หมายเหต:ุ (โทร 077259393  โทรสาร  077259396  www.thautae.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรื+อง กําหนดสถานที+แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที+ ๒ สถานที+ยื+น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที+ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

 
 รายการเอกสารยื+นเพิ+มเตมิที+ 4-7 เเละ 10 ใชเ้ฉพาะกรณีที+เกี+ยวขอ้งเท่านั 7น 
 
 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: (ใสช่ื+อกระบวนงาน) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: (ชื+อหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 
ประเภทของงานบรกิาร: (ใสช่ื+อประเภทงานบรกิาร) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ื+อประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: (ใสช่ื+อ ก.ม.ที+ใหอํ้านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดบัผลกระทบ) 
พื"นที�ใหบ้รกิาร: (ใสพ่ื7นที+ใหบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: (ใสก่ฎหมายที+กําหนดระยะเวลา)  
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามที+กฎหมายกําหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน  
 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ  
 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ  
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบับนี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที+เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


