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คู ่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน  

(ระยะที  2 : ขั นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 2 : ขั นตอนออก

ใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนอําเภอบ้านไร่จังหวัด

อุทัยธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม 

เกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแก้ไขเพิมเติมและประกาศทีออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีประกอบกิจการนํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 2 สถาน 

ทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด 

ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3  

พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไข

เกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. 

2556  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 0  
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 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 2 : 

ขั นตอนออกใบอนุญาต)  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนเลขที 1/1 หมู่ 5  

ต.บ้านใหม่คลองเคียนอ.บา้นไร่จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 056-535206 ต่อ 13  โทรสาร 056-535206  

ต่อ 0/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)  

ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ต่อเมือผู ้ขอรับใบอนุญาตได้ดําเนินการก่อสร้าง

สถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามทีกฎกระทรวงทีเกียวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถัง

เก็บนํ ามันระบบท่อนํ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนั นผู ้

รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู ้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายใน

ระยะเวลาทีกําหนดผู ้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ ยืนคําขอจะ

ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนบัหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ ยืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้

ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 
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13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีรับหนังสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที

กําหนดและส่งเรืองให้สํานัก

ความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจ

พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีผู ้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานทีและสิงก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

นํ ามันระบบท่อนํ ามันและ

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
 

27 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

นํ ามัน 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

นํ ามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ

ถังเก็บนํ ามัน

ระบบท่อนํ ามัน

และอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตราย

จากฟ้าผ่าระบบ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาหนังสือ

อนุญาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผังทีได้รับ

อนุญาตทําทาง

เชือมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนส่วนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผังทีได้รับ

อนุญาตทําสิง

ล่วงลํ าลํานํ า 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

3) สําเนาสัญญา - 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู ้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓ 

ถูกต้องทุกหน้า) 

4) อืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค�าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํ ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ

ประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ .ศ . 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนเลขที 1/1 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่คลอง

เคียนอ.บ้านไร่จ.อุทัยธานีท 61180 โทรศัพท์ 056-535206 ต่อ 15  โทรสาร 056-535206 ต่อ 0 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 21/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั นที 2 โดย

สํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านใหม่คลองเคียนอําเภอ

บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 
 


