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คู่มือสาหรั บประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน
(ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาต)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ่ยวกับการประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม และประกาศที ่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิ จการน้ามัน พ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานี บริ การน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่ อกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

5)

ประกาศกรมธุรกิ จพลังงาน เรื ่อง กาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบ
คาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมาย
แก่ผไู้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
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7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การน ้ามัน (ระยะ
ที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาต)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริ การน ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง
ต้ องยื่นขออนุญาต และต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน ้ามันได้ ซึง่
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน ้ามันที่ให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
พื ้นที่ที่ติดเขตทางหลวงหรื อถนนสาธารณะ ด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้ างของ
ถนน ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรื อติดเขตถนนส่วนบุคคลด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มี
ความกว้ างของถนนไม่น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน ้ามันที่ให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
พื ้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะ ที่มีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า
12 เมตร หรื อติดเขตถนนส่วนบุคคลด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้ างของถนน
น้ อยกว่า 10 เมตร และเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริ การน ้ามันที่ให้ บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ที่เก็บน ้ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ ้นไป ไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน และจะเก็บน ้ามันที่มีปริมาณ
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ไม่เกิน 5,000ลิตร ไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดินอีกด้ วยก็ได้ การเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน ให้ เก็บได้
เฉพาะน ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริ การน ้ามันที่เก็บน ้ามันที่มีปริมาณเกิน
10,000ลิตรขึ ้นไป ไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน ถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน หรื อถังเก็ บน ้ามันที่ตดิ ตังภายในโป๊
้
ะเหล็ก
เพื่อให้ บริการแก่เรื อ การเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินหรื อถังเก็บน ้ามันที่ติดตังภายในโป๊
้
ะเหล็ก ให้ เก็บ
ได้ เฉพาะน ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้ างและรายการคานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
4. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเอง
ให้ ชดั เจน พร้ อมติดแสตมป์ สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขัน้ ตอน

การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต้ องของคาขอ และความ
ครบถ้ วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่ องให้
สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน
การพิจารณา

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื ้องต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน ้ามัน
ระบบท่อดับเพลิง ระบบบาบัดน ้าเสียหรื อแยกน ้าปนเปื อ้ นน ้ามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้ างอื่น แล้ วแต่กรณี
- รายการคานวณความมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้ อง
ลงนามในหนังสือแจ้ งผลการพิจารณา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วันทาการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ

42 วันทาการ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

-

2 วันทาการ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

-

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
1)
2)
3)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0
0
0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
(กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
(กรณีนิติบคุ คล / ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ กรมธุรกิจพลังงาน
(แบบ ธพ.น. ๑)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ ที่ดนิ
กรมที่ดนิ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลงนาม)

1

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนาถูกต้ องเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชน
ทังของผู
้
้ มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)
(รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เช่น โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก /
ส.ค.๑ เป็ นต้ น
สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต มีสิทธิใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอมให้ ใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มี
หน้ าที่ดแู ลและรับผิดชอบที่ดิน
ดังกล่าว
สาเนาหนังสือแจ้ งการตรวจสอบ
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริ เวณ
และแบบก่อสร้ าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบท่อน ้ามัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบาบัดน ้าเสียหรื อแยกน ้า
ปนเปื อ้ นน ้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้ าง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

อื่น แล้ วแต่กรณี
รายการคานวณความมัน่ คงแข็งแรง
7)
และระบบที่เกี่ยวข้ อง
หนังสือรับรองของวิศวกร พร้ อม
8) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วย
สาเนาแผนผังที่ได้ รับอนุญาต
ทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรื อ
9) ทางหลวง หรื อถนนส่วนบุคคล หรื อ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วย
สาเนาแผนผังที่ได้ รับอนุญาตทาสิ่ง
ล่วงล ้าลาน ้า
10) อื่นๆ (ถ้ ามี)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้ องที่ใบอนุญาต)

-

0

1

ชุด

(ให้ นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)

-

0

0

ชุด

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. 1 เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.
2556
19. หมายเหตุวันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

