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คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 2 :

ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต)

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

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตร

าค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 03/08/2015 09:56

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ  7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร. 043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.

การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดำเน

ินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกำหนดม

ีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องก

ันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว

2.

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้

วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น

3.

การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถาน

ีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552
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หมายเหตุ :

1.

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้

ในขณะน้ันผู้รับคำขอและผู้ย่ืนคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/

หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้

ย่ืนคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู้รับคำขอจะดำเน

ินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2.

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื

่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว

๓3ความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

4. ท้ังน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน 7

วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email)

หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร

้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีรับหนั

งสือหรือคำขอและตร

วจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกำหนด

1 วันทำการ เทศบาลตำบล

บ้านผืออำเ

ภอหนองเรือจ

ังหวัดขอนแก่น

(หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบคื

อกองช่างเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีผู้รับ

ผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง

-

ผลการทดสอบถังเก็บน

้ำมันระบบท่อน้ำ

มันและอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าระบบป้องกันอั

นตรายจากฟ้าผ่าระบบ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วันทำการ เทศบาลตำบล

บ้านผืออำเ

ภอหนองเรือจ

ังหวัดขอนแก่น

(หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วันทำการ เทศบาลตำบล

บ้านผืออำเ

ภอหนองเรือจ

ังหวัดขอนแก่น

(หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วันทำการ

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

ผลการทดสอบถ

ังเก็บน้ำม

ันระบบท่อน

้ำมันและอ

ุปกรณ์ระบบไ

ฟฟ้าระบบป้

องกันอันตรา

ยจากฟ้าผ่าร

ะบบป้องกันแ

ละระงับอัคคีภัย

- 1 0 ชุด -

2)

สำเนาหนังส

ืออนุญาตพร

้อมด้วยสำเ

นาแผนผังท่ี

ได้รับอนุญ

าตทำทางเชื

่อมถนนสาธาร

ณะหรือทางหล

วงหรือถนนส่

วนบุคคลหรือ

สำเนาหนังส

ืออนุญาตพร

้อมด้วยสำเ

นาแผนผังท่ี

ได้รับอนุญ

าตทำสิ่งล่

วงล้ำลำน้ำ

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทุกหน้า)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

3)

สำเนาสัญญ

าประกันภัยภ

ัยหรือกรมธรร

ม์ประกันภั

ยความรับผิด

ชอบตามกฎหมา

ยแก่ผู้ได้ร

ับความเสียห

ายจากภัยอัน

เกิดจากการปร

ะกอบกิจการค

วบคุมประเภทท่ี

3

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทุกหน้า)

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3

ค่าธรรมเนียม200 บาท

หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเป็นไปตามข้อ 62

ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญา

ตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ 

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1.ทางโทรศัพท์ 043-295900 ต่อ 13
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2.ทางไปรษณีย์ 7/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 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.

๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกำหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบ

คุมประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ.

๒๕๕๖

19. หมายเหตุ

-


