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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออก
ใบอนุญำต)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวง : กระทรวงพลังงำน
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอนออก
ใบอนุญำต)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมธุรกิจพลังงำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรแจ้ ง กำรอนุ ญ ำต และอั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศที่ออกตำม
กฎกระทรวงดังกล่ำว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ ำ และระบบป้ อ งกั น อั น ตรำยจำกฟ้ ำ ผ่ ำ ของสถำนที่ ป ระกอบกิ จ กำรน ำมั น
พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว
5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุม ประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่นแบบ
คำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำม
กฎหมำยแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 2 : ขันตอน
ออกใบอนุญำต)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย เบอร์โทร 053-608000-1/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น
หมำยเหตุ (กำรชำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ ๑๕.๓๐ น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้ดำเนินกำรก่อสร้ำง
สถำนประกอบกำรแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตำมที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด มีผลกำรทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บนำมัน ระบบท่อนำมันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น
๓. กำรก่อสร้ำง ผลกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็ นไปตำมกฎกระทรวง
สถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒
หมำยเหตุ :
๑. หำกเห็นว่ำคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้
รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๒. พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่จ ะยังไม่พิจ ำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ ยื่นคำขอจะ
ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
๔. ทังนี จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึง ตัวท่ำน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่ำไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด
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13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รำยละเอียดของขันตอนกำรบริกำร

1) กำรตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ รับหนังสือหรือคำขอ และตรวจสอบควำม 1 วัน
เอกสำร
ครบถ้วนของเอกสำรตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่
กำหนด และส่งเรื่องให้สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน
2) กำรพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำ/ตรวจสอบ
27 วัน
- สถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง
- ผลกำรทดสอบถังเก็บนำมัน ระบบท่อนำมันและ
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสำรหลักฐำนประกอบ
3) กำรลงนำม/ ลงนำมในใบอนุญำต
2 วัน
คณะกรรมกำร
มีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

กรมธุรกิจ
พลังงำน

-

สำนักควำม
ปลอดภัย
ธุรกิจนำมัน

-

สำนักควำม
ปลอดภัย
ธุรกิจนำมัน

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำย
เหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1) ผลกำรทดสอบถังเก็บนำมัน ระบบท่อนำมันและ
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำก
ฟ้ำผ่ำ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2) สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่
ได้รับอนุญำตทำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือ
ทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสำเนำ
หนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับ
อนุญำตทำสิ่งล่วงลำลำนำ

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(รับรอง
สำเนำ
ถูกต้อง
ทุกหน้ำ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

3) สำเนำสัญญำประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยแก่ผู้
ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
4) อื่นๆ (ถ้ำมี)

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

-

0

1

ชุด

-

0

0

ชุด

หมำยเหตุ

(รับรอง
สำเนำ
ถูกต้อง
ทุกหน้ำ)
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท
2) ค
62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียม เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
นำมันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมันกรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อำคำรบีชัน๒๐ เลขที่๕๕๕/๒ ถนนวิภำวดีรังสิตแขวง /เขตจตุจักรกรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน๑๙ เลขที๕่ ๕๕/๒ ถนนวิภำวดีรังสิตแขวง/ เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภท ที่ ๒ สถำนที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖

