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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนุญาต) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว 

กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบั

การประกอบกิจการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธรุกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่แบบคํา

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  
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10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

(ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 12/05/2015 10:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการองค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว หมายเลขโทรศพัท์ 055-496098   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรบัเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

๑. การพจิารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้ดําเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนัระบบ

ทอ่นํา้มนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่

ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิป็นต้น 

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหต ุ: 

๑. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้

ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอ

ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อม

ตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากดักําหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานท่ี

กําหนดและสง่เร่ืองให้สํานกั

ความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 

- 

2) 

การพจิารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิง่ก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํา้มนัระบบท่อนํา้มนัและ

อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่

ระบบป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
 

27 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ผลการ
ทดสอบถงั
เก็บน้ํามนั
ระบบทอ่
น้ํามนัและ
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
ระบบ
ป้องกนั
อนัตราย
จากฟ้าผา่
ระบบ
ป้องกนัและ
ระงบั
อคัคภียั 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนา
หนงัสือ
อนุญาต
พร้อมดว้ย
สําเนา
แผนผงัที่
ไดร้บั
อนุญาต

- 0 1 ชุด (รบัรอง
สําเนา
ถกูต้องทุก
หน้า) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทาํทาง
เชือ่มถนน
สาธารณะ
หรอืทาง
หลวงหรอื
ถนนส่วน
บุคคลหรอื
สําเนา
หนงัสือ
อนุญาต
พร้อมดว้ย
สําเนา
แผนผงัที่
ไดร้บั
อนุญาตทาํ
ส่ิงลว่งลํา้
ลาํน้ํา 

3) 

สําเนา
สัญญา
ประกนัภยั
ภยัหรอื
กรมธรรม์
ประกนัภยั
ความ
รบัผดิชอบ
ตาม
กฎหมาย
แกผู้่ไดร้บั
ความ
เสียหาย

- 0 1 ชุด (รบัรอง
สําเนา
ถกูต้องทุก
หน้า) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จากภยัอนั
เกดิจาก
การ
ประกอบ
กจิการ
ควบคุม
ประเภทที๓่ 

4) 
อืน่ๆ (ถ้า
ม)ี 

- 0 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํา้มันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว หมายเลขโทรศพัท์ 055-496098  

หรือ 2TUwww.hardsongkwae.go.thU2T 

หมายเหตุ - 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

http://www.hardsongkwae.go.th/�
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19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 
 

วนัที่พมิพ์ 21 กรกฎาคม 2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางสาวประภาพรรณ  มากพนัธ์ุ 

อนุมัติโดย นายพงษเ์ทพ    ชยัอ่อน 

เผยแพร่โดย อบต.หาดสองแคว 


