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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะที ่2 : ข้ันตอนออก
ใบอนุญำต) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต  าบลถาวรวฒันา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:องคก์ารบริหารสว่นต  าบลถาวรวฒันา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วธีิกำรและเงือ่นไขเกี่ยวกบักำรแจง้กำรอนญุำตและอตัรำค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกบั

กำรประกอบกจิกำรน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิและประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวง
ดงักล่ำว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟำ้ผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ้ำมนั พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถำนบีรกิำรน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
 

5) ประกำศกรมธุรกจิพลงังำนเรือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 สถำนทีย่ืน่แบบค ำ
ขอและแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีกำรในกำรจดัใหม้กีำรประกนัภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำยแก่
ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระรำชบญัญตัคิวบคมุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  
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8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจง้การอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชือ่อ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 
(ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต)  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลถำวรวฒันำ 200 หมู่ที ่5 อ.ทรำยทองวฒันำ จ.ก ำแพงเพชร 

62190 โทร 055-029724  www.thawornwattana.go.th /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กำรช ำระค่ำธรรมเนยีมปิดรบัเวลำ๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ ์วธีิกำร เงือ่นไข(ถ้ำม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการจะกระท าไดก้็ตอ่เมื่อผูข้อรบัใบอนญุาตไดด้  าเนินการก่อสรา้งสถาน
ประกอบการแลว้เสรจ็ถกูตอ้งตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนัระบบ
ท่อน า้มนัและอปุกรณร์ะบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 
 
๒. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ดว้ยการสง่เสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
๓. การก่อสรา้งผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิาร
น า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเหน็วา่ค  าขอไมถ่กูตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค  าขอและผู้
ย่ืนค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย่ื้นค  าขอ



3/7 
 

ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย่ื้นค  าขอไมด่  าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดผูร้บัค  าขอจะ
ด  าเนินการคืนค  าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพิ่จารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด  าเนินงานจนกวา่ผูย่ื้นค  าขอจะด  าเนินการแกไ้ขค  า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูม่ือประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นค  าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ติดแสตมป์ส  าหรบัคา่ไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอยีดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรบัหนงัสือหรือค  า
ขอและตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดและสง่เรื่องใหส้  านกั
ความปลอดภยัธรุกิจน า้มนั 
 

1 วนั สว่นโยธา 
อบต.ถาวรวฒันา 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิง่ก่อสรา้ง 
- ผลการทดสอบถงัเกบ็
น า้มนัระบบท่อน า้มนัและ
อปุกรณร์ะบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่

27 วนั สว่นโยธา 
อบต.ถาวรวฒันา 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอยีดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั สว่นโยธา 
อบต.ถาวรวฒันา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด  าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ผลการทดสอบ
ถงัเกบ็น า้มนั
ระบบท่อน า้มนั
และอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่ระบบ

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพรอ้ม
ดว้ยส  าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรอืส  าเนา
หนงัสืออนญุาต
พรอ้มดว้ยส  าเนา
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล  า้ล  าน า้ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

3) ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ไดร้บัความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) อ่ืนๆ (ถา้ม)ี - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที ่3 

ค่ำธรรมเนียม 200  บาท 
หมำยเหตุ  - 
 

2) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน ำ้มันเป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑว์ธีิกำรและเงือ่นไขเกีย่วกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชนองคก์ารบรหิารสว่นต  าบลถาวรวฒันา 

หมายเหต ุหมำยเหต ุ(เลขที ่200 อ.ทรำยทองวฒันำ จ.ก ำแพงเพชร 62190 / 055-029724  
/www.thawornwattana.go.th)  
 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกิจพลงังานเรื่องก าหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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