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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง
: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด

0
0
0
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10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ถนนบุรีรัมย์-สตึก อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 9453 0013 1
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ( มีพักเที่ยง )
หมายเหตุ – ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขอ
อนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ามันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติด
เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อย
กว่า 12 เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของ
ถนนไม่น้อยกว่า 10 เมตรและเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติด
เขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12เมตรหรือ
ติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10เมตร
และเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บ
น้ามันที่มีปริมาณเกิน10,000ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 5,000ลิตร
ไว้ในถังเก็บน้ามันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึ้น
ไปไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ามันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือ
การเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคานวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2552
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4. หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและ
ผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน / หมายเหตุ
ประเภท
ระยะเวลา
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หน่วยงานที่
ขั้นตอน
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของคา 1 วัน
อบต.บัวทอง เอกสาร
ขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งเรื่องให้สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
42 วัน
อบต.บัวทอง - เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน้ามันระบบท่อดับเพลิงระบบบาบัด
น้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามันระบบอุปกรณ์
นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
- รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้อง
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ที่
3)

ประเภท
ขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรม
การมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ
2 วัน

ส่วนงาน / หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อบต.บัวทอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
2) สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บ้าน
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
3) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(กรณีนิติบุคคล /
บุคคล
การค้า
ออกให้ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลงนาม)

1

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตร
ประจาตัวประชาชน
ทั้งของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบ
อานาจ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

-

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

คาขอรับใบอนุญาต
กรมธุรกิจพลังงาน
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ

3)

สาเนาเอกสารแสดงสิทธิ กรมที่ดิน
ใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑
เป็นต้น

4)

สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้
ที่ดินหรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว

5)

สาเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง
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รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

6)

แผนผังโดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้าง
ระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษระบบ
ท่อน้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบาบัดน้า
เสียหรือแยกน้าปนเปื้อน
น้ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสร้างอื่น
แล้วแต่กรณี

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
3

7)

รายการคานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองของวิศวกร
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

-

สาเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตทาทางเชื่อม
ถนนสาธารณะหรือทาง
หลวงหรือถนนส่วนบุคคล
หรือสาเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตทาสิ่งล่วงล้า
ลาน้า

ที่

8)

9)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องที่ใบอนุญาต)

-

0

1

ชุด

(ให้นามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

หมายเหตุ
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ที่
10)

11)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

สาเนาสัญญาประกันภัย
ภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓
อื่นๆ (ถ้ามี)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

-

0

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ชุด

(ให้นามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)

0

ชุด

-

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ 0-9453-0013-1
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2794 411 1
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. 1 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
19. หมายเหตุ
ผู้จัดทา
นางสาวปรียานุช พัฒนชัย
ผู้ตรวจสอบ
นางสาวดารารัตน์ ละว้า
ผู้เห็นชอบ
นางปิยะดา ธณเตชทัต
ผู้อนุมัติ
นายชาตรี ท้าวพยุง
วันที่จัดทา
11 พฤษภาคม 2559

