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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ำมัน (ระยะที ่2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญำต) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้ กำรอนญุำต และอตัรำค่ำธรรมเนยีม
เกีย่วกบักำรประกอบกิจกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวง
ดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบปอ้งกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ำ้มนั พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนบีริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

5) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรือ่ง ก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 สถำนทีย่ืน่ แบบ
ค ำขอ และแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดัใหม้ีกำรประกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย
แก่ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญติัควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค, ทอ้งถิ่น  



2/7 
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
แจง้ การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 13/09/2015 08:30  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหวัฝำย  อ ำเภอสูงเม่น  จงัหวดัแพร่  โทร 0-5466-0656 
ต่อ 15/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(กำรช ำระค่ำธรรมเนยีมปิดรบัเวลำ 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการ จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อผูข้อรบัใบอนญุาตไดด้ าเนินการก่อสรา้งสถาน
ประกอบการแลว้เสร็จ ถกูตอ้งตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนั 
ระบบท่อน า้มนัและอปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัครบถว้น
ถกูตอ้งแลว้ 
 
2. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง กฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นตน้ 
 
3. การก่อสรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยั ตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถกูตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและ
ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค า
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ขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
๓3ความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 
4. ทัง้นี ้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถึง ตวัท่านเองใหช้ดัเจน 
พรอ้มติดแสตมป์ส าหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ี รบัหนงัสือหรือค า
ขอ และตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนด และส่งเร่ืองให้
ส านกัความปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 
 

1 วนัท าการ กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและส่ิงก่อสรา้ง 
- ผลการทดสอบถงัเก็บ
น า้มนั ระบบท่อน า้มนัและ
อปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

27 วนัท าการ ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ระบบปอ้งกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัท าการ ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บน า้มนั 
ระบบท่อน า้มนั
และอปุกรณ ์
ระบบไฟฟ้า 
ระบบปอ้งกนั
อนัตรายจาก

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ฟ้าผ่า ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพรอ้ม
ดว้ยส าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาตท าทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พรอ้มดว้ยส าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาตท าส่ิง
ล่วงล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ไดร้บัความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกจิการ
ควบคมุประเภท

- 0 1 ชดุ (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ท่ี 3 

4) อื่นๆ (ถา้มี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน ้ามัน เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร
ประกอบกิจกำรน ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอสงูเม่น  จงัหวดัแพร ่ ต่อ 0-5466-

0656  ต่อ 15 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกจิการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
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19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร ่สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


