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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 2 : ขั นตอนออก
ใบอนุญาต)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน (ระยะที 2 : ขั นตอนออกใบอนุญาต)
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเกี ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนี ยมเกี ยวกับ
การประกอบกิ จการนํามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2556

2)

กฎกระทรวงควบคุมไอนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2550 และที แก้ไขเพิ มเติ มและประกาศที ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ าและระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าของสถานที ประกอบกิ จการนํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานี บริ การนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกาศที ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

5)

ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื องกํ าหนดสถานที แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 2 สถานที ยืนแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติ ม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
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8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขเกียวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ยวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน
(ระยะที 2 : ขั นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการศูนย์บริ การธุรกิ จพลังงานกรมธุรกิ จพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน๑๙๕๕๕/๒ถนนวิ ภาวดี รังสิ ตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (การชํ าระค่าธรรมเนี ยมปิ ดรับเวลา๑๕.๓๐น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ดําเนินการก่อสร้ างสถาน
ประกอบการแล้ วเสร็ จถูกต้ องตรงตามทีกฎกระทรวงทีเกียวข้ องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ ามันระบบ
ท่อนํ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
๓. การก่อสร้ างผลการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยต้ องมีลักษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริ การ
นํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
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๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนั นผู้รับคําขอและผู้
ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทั งนี จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจนพร้ อม
ติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีรับหนังสือหรื อคํา 1 วัน
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที
กําหนดและส่งเรื องให้ สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานทีและสิงก่อสร้ าง
- ผลการทดสอบถังเก็บ

1)

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

27 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ามัน

หมายเหตุ

-

-
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

นํ ามันระบบท่อนํ ามันและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภยั
- เอกสารหลักฐานประกอบ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ามัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

ผลการทดสอบ
ถังเก็บนํ ามัน
ระบบท่อนํ ามัน
และอุปกรณ์

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภยั
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําทาง
เชือมถนน
สาธารณะหรื อ
ทางหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร้ อมด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําสิง
ล่วงลํ าลํานํ า
สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู
ได้ รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที๓
อืนๆ (ถ้ ามี)

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ ใช้ ภาชนะบรรจุนํ ามันเป็ นไปตามข้ อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่ าธรรมเนียมเกียวกับการ
ประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. 2556
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์อาคารบี
ชั น๒๐เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๒เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื องกําหนดสถานทีแจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-
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19. หมายเหตุ
วันทีพมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

17/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ศุภวัฒก์ฉิมทับ
ขจรชัยผดุงศุภไลย
วรุณสิริภธู นวิศิษฎ์

