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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก
ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
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8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13

11. ชองทางการใหบริการ
1)

2)

สถานท่ีใหบริการศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซอาคารบีชั้น๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศัพท๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
โทรศัพท (032) 446468
โทรสาร (032) 446468 / ติดตอดวยตนเอง ณ  หนวยงาน

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองตองย่ืนขอ
อนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซึ่ง

- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ที่ติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒
เมตรหรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา
๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ที่ติดเขต
ถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือติดเขต
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ถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ํามันที่
มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไวในถัง
เก็บน้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น

- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไป
ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแกเรือการ
เก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู
ย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
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๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน

-

2)

การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน

42 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

-
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เก่ียวของ

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผล
การพิจารณา

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2)
สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หนา)

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม)

2)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เปนตน

กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) สําเนาเอกสาร - 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
ใหใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

ถูกตองทุกหนา)

5)

สําเนาหนังสือ
แจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6)

แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืน
แลวแตกรณี

7)

รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เก่ียวของ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)

9)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ

- 0 1 ชุด (ใหนํามาย่ืนกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

10)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (ใหนํามาย่ืนกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมี

คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซอาคารบี

ชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
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3) ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76150
โทร. (032) 446468 (www.raikoke.sao@hotmail.co.th)
หมายเหตุ-

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 18/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางณัฐฐิญาแปนไทย
อนุมัติโดย นายสมิงคงประเสริฐ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ


