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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (ระยะที 2 : ขันตอนออก
ใบอนุญาต)
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน

1. ชือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั (ระยะที 2 : ขั นตอนออกใบอนญุาต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกียวกบั
การประกอบกิจการนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2556

2) กฎกระทรวงควบคมุไอนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแก้ไขเพิมเติมและประกาศทีออกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีประกอบกิจการนํามนัพ.ศ. 2556

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 2 สถานทียืนแบบคํา
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 พ.ศ. 2556

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 พ.ศ. 2557

7) พระราชบญัญติัควบคมุนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิน



2/7

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเกียวกบัการประกอบกิจการนํ ามนัเชื อเพลิงพ.ศ. 2556

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั
(ระยะที 2 : ขั นตอนออกใบอนญุาต) 12/05/2015 10:39

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลงังานกรมธุรกิจพลงังาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์อาคารบีชัน๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศพัท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ตอ่เมือผู้ขอรับใบอนญุาตได้ดําเนินการก่อสร้างสถาน
ประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามทีกฎกระทรวงทีเกียวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํ ามนัระบบ
ทอ่นํ ามนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว

๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอืนทีเกียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
นํ ามนัเชื อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :
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๑. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเตมิได้ในขณะนั นผู้ รับคําขอและผู้
ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิหากผู้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

๔. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีรับหนงัสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานที
กําหนดและสง่เรืองให้สํานกั
ความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน

-

2)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานทีและสิงก่อสร้าง
- ผลการทดสอบถงัเก็บ

27 วนั สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ ามนั

-
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นํ ามนัระบบทอ่นํ ามนัและ
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่
ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั
- เอกสารหลกัฐานประกอบ

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนญุาต 2 วนั สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ ามนั

-

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บนํ ามนั
ระบบท่อนํ ามนั
และอปุกรณ์

- 1 0 ชดุ -
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั

2)

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงัทีได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัทีได้รับ
อนญุาตทําสิง
ลว่งลํ าลํานํ า

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)

3)

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที๓

4) อืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ -

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3

ค่าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ -

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ
ประกอบกิจการนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2556
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนักรมธุรกิจพลงังานศนูย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์อาคารบี

ชั น๒๐เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-



7/7

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 17/07/2558
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทาํโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั
อนุมัตโิดย ขจรชยัผดงุศภุไลย
เผยแพร่โดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์


