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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคํา
ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต) เทศบาลตําบลบานกอก
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร 045-845101/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใ ดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง ตองยื่นขอ
อนุญาต และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันได ซึ่ง
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะ ดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนน ไมนอยกวา 12 เมตร
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 10 เมตร
และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขต
ถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ที่มีความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตร หรือติดเขต
ถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตร และเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ํามันที่
มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตร ไวในถังเก็บ
น้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ได การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟนอยเทานั้น
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึ้นไป
ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน ถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน หรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก เพื่อใหบริการแกเรือ การเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอยเทานั้น
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ รับคําขอ และ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง ระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบ
อุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอื่น แลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวของ

42 วันทําการ

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

การลงนาม/
ลงนามในหนังสือแจงผลการ 2 วันทําการ
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
จัดเก็บรายได
กองคลัง

หมายเหตุ

จัดเก็บรายได
กองคลัง /
กองชาง

-

นายกเทศมนตรี

-

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
บาน
ธรรมดา / รับรอง
2)
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ (กรณีนิติบุคคล /
บุคคล
การคา
ออกใหไมเกิน 6
เดือน / รับรอง
3)
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
1
0
ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม)
คําขอรับ
ใบอนุญาต
1)
ประกอบกิจการ
(แบบ ธพ.น. ๑)
หนังสือมอบ
1
0
ชุด
(พรอมปดอากร
อํานาจ (ถามี)
แสตมปตาม
พรอมสําเนาบัตร
ประมวลรัษฎากร/
ประจําตัว
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
2) ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ประจําตัว
ผูรับมอบอํานาจ
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
สําเนาเอกสาร
กรมที่ดิน
0
1
ชุด
(รับรองสําเนา
3)
แสดงสิทธิใชที่ดิน
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เชน โฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ ก
/ ส.ค.๑ เปนตน
สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาต มี
สิทธิใชที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอมให
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว
สําเนาหนังสือแจง
การตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดินตาม
กฎหมายวาดวย
การผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

6/7

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ปลูกสรางอื่น
แลวแตกรณี
รายการคํานวณ
1
ความมั่นคง
7)
แข็งแรง และ
ระบบที่เกี่ยวของ
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกร พรอม
8) สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สําเนาหนังสือ
0
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
9)
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา
10) อื่นๆ (ถามี)
0
16. คาธรรมเนียม
1) ไมมี
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)

1

ชุด

(ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

0

ชุด

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
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อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลบานกอก
อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สถ.มท.
-

