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คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 1 :

ขั้นตอนออกคำส่ังรับคำขอรับใบอนุญาต)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 1 :

ข้ันตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตร

าค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2550

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ำมันพ.ศ. 2556

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกำหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2

สถานท่ีย่ืนแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความร

ับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ.

2557

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
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7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไม่มี

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 03/08/2015 09:38

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5  หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทก, ข,

คลักษณะท่ีสองและจลักษณะท่ีสองต้องย่ืนขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ซ่ึง

-

สถานีบริการน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ำมันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก

ซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทาง

ออกสำหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 12

เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า

10 เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน

-

สถานีบริการน้ำมันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ำมันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก

ซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีติดเขตถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับ

ยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12

เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10
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เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน

-

สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันท่ีให้บริการแก่

ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน้ำมันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000

ลิตรข้ึนไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันท่ีมีปริมาณไม่เกิน

5,000ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้

ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่าน้ัน

- สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันท่ีเก็บน้ำมันท่ีมีปริมาณเกิน

10,000ลิตรข้ึนไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินหรือถั

งเก็บน้ำมันท่ีติดต้ังภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บน้ำมันไว้ในถัง

เก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันท่ีติดต้ังภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉ

พาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่าน้ัน

2.

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้

วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น

3.

แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ.

2552

หมายเหตุ :

1.

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้

ในขณะน้ันผู้รับคำขอและผู้ย่ืนคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/

หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้

ย่ืนคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู้รับคำขอจะดำเน

ินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา



4/9

2.

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื

่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว

3.

ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำ

ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

4. ท้ังน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน 7

วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email)

หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร

้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีรับคำข

อและตรวจสอบความถูก

ต้องของคำขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐาน

ท่ีกำหนดและส่งเรื

่องให้สำนักความปล

อดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วันทำการ กรมธุรกิจพล

ังงาน

(หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีผู้รับ

ผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ

42 วันทำการ สำนักความป

ลอดภัยธุรกิ

(หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

เอกสารหลักฐานประกอบ

คำขอ

- ตรวจสอบสถานท่ีเบ้ืองต้น

- แผนผังโดยสังเขป

- แผนผังบริเวณ

-

แบบก่อสร้างระบบควา

มปลอดภัยระบบควบคุ

มมลพิษระบบท่อน้ำ

มันระบบท่อดับเพลิ

งระบบบำบัดน้ำเสี

ยหรือแยกน้ำปนเปื

้อนน้ำมันระบบอุป

กรณ์นิรภัย

-

แบบระบบไฟฟ้าระบบป้

องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

-

สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่กรณี

-

รายการคำนวณความมั

่นคงแข็งแรงและระบบท

ี่เก่ียวข้อง

จน้ำมัน ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3) การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้ง

ผลการพิจารณา

2 วันทำการ สำนักความป

ลอดภัยธุรกิ

(หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จน้ำมัน ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วันทำการ

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

บัตรประจำต

ัวประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธร

รมดา /

รับรองสำเนาถ

ูกต้องทุกหน้า)

2)

สำเนาทะเบีย

นบ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธร

รมดา /

รับรองสำเนาถ

ูกต้องทุกหน้า)

3)

หนังสือรับร

องนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรก

ิจการค้า

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล /

ออกให้ไม่เกิน 6

เดือน /

รับรองสำเนาถ

ูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

คำขอรับใบอ

นุญาตประกอบ

กิจการ

(แบบธพ.น. ๑)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจ

ลงนาม)

2)

หนังสือมอบอ

ำนาจ (ถ้ามี)

พร้อมสำเนา

บัตรประจำต

ัวประชาชนของ

ผู้มอบอำน

าจและผู้รับ

มอบอำนาจ

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอาก

รแสตมป์ตามปร

ะมวลรัษฎากร/

รับรองสำเนาถ

ูกต้องเฉพาะบ

ัตรประจำตัว

ประชาชนท้ังข

องผู้มอบอำ

นาจและผู้รับ

มอบอำนาจ)

3)

สำเนาเอกสารแ

สดงสิทธิใช้

ท่ีดินเช่นโ

ฉนดท่ีดิน /

น.ส.๓ / น.ส.๓ก

/ ส.ค.๑เป็นต้น

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทุกหน้า)

4) สำเนาเอกสารแ

สดงว่าผู้ขอ

รับใบอนุญาต

มีสิทธิใช้

ท่ีดินหรือ

หนังสือยิน

ยอมให้ใช้ที

่ดินหรือหน

ังสือยินยอม

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทุกหน้า)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

จากหน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท

ี่ดูแลและรั

บผิดชอบท่ี

ดินดังกล่าว

5)

สำเนาหนังส

ือแจ้งการตรว

จสอบการใช้ปร

ะโยชน์ท่ีดิ

นตามกฎหมายว

่าด้วยการผั

งเมือง

กรมโยธาธิการแ

ละผังเมือง

0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทุกหน้า)

6) แผนผังโดยสั

งเขปแผนผังบร

ิเวณและแบบก

่อสร้างระบบ

ความปลอดภัย

ระบบควบคุมม

ลพิษระบบท่

อน้ำมันระบ

บท่อดับเพล

ิงระบบบำบั

ดน้ำเสียหร

ือแยกน้ำป

นเป้ือนน้

ำมันระบบอุ

ปกรณ์นิรภั

ยแบบระบบไฟฟ

้าระบบป้องก

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออ

กแบบลงนามทุก

หน้า)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ันอันตรายจา

กฟ้าผ่าและส

ิ่งปลูกสร้า

งอ่ืนแล้วแต่กรณี

7)

รายการคำนว

ณความมั่นค

งแข็งแรงและร

ะบบท่ีเก่ียวข้อง

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออ

กแบบลงนามทุก

หน้า)

8)

หนังสือรับร

องของวิศวกรพ

ร้อมสำเนาใบ

อนุญาตประกอ

บวิชาชีพวิศ

วกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องท่ีใ

บอนุญาต)

9) สำเนาหนังส

ืออนุญาตพร

้อมด้วยสำเ

นาแผนผังท่ี

ได้รับอนุญ

าตทำทางเชื

่อมถนนสาธาร

ณะหรือทางหล

วงหรือถนนส่

วนบุคคลหรือ

สำเนาหนังส

ืออนุญาตพร

้อมด้วยสำเ

นาแผนผังท่ี

ได้รับอนุญ

- 0 1 ชุด (ให้นำมาย่ื

นก่อนพิจารณ

าออกใบอนุญาต /

รับรองสำเนาถ

ูกต้องทุกหน้า)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

าตทำสิ่งล่

วงล้ำลำน้ำ

10) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม

1) ไม่มี

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ 043-295900  ต่อ  13

2. ทางไปรษณีย์ 7/5 หมู่ท่ี 4 เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  40240

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง

4.ตู้รับฟังความคิดเห็นต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ)

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น)

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) แบบธพ.น.

๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกำหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบ

คุมประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ.

๒๕๕๖

-
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19. หมายเหตุ

-


