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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน  ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั นตอน 

    ออกใบอนุญำต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซา้ย 

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน  ามัน (ระยะที่ 2 : ขั นตอนออกใบอนุญาต) 

1. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส่วนโยธา  องค์การบริหารสว่นต าบลช้างซ้าย 

2. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑว์ธีิกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับกำร

ประกอบกจิกำรน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิและประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกลำ่ว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟำ้ผ่ำของสถำนที่ประกอบกจิกำรน้ ำมนัพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2552 และประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 

5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเร่ืองก ำหนดสถำนท่ีแจง้กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 สถำนท่ีย่ืนแบบค ำขอ

และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกำศกระทรวงพลังงำนเร่ืองหลักเกณฑ์และวธีิกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแกผู่้

ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

6. พื นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  

7. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วธีิการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลงิพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 

8. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

9. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีริการน  ามัน (ระยะ

ท่ี 2 : ขั นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

   

1) 

สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซ้ำย อ ำเภอพระพรหม จงัหวัด

นครศรีธรรมรำช  โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717 โทรสำร  0-7534-8717 ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)                  

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมำยเหตุ   (กำรช ำระค่ำธรรมเนยีมปิดรับเวลำ 15.30 น.) 
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการจะกระท าได้กต็อ่เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแลว้เสร็จถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน  ามันระบบ

ท่อน  ามันและอุปกรณร์ะบบไฟฟา้ระบบป้องกันอันตรายจากฟา้ผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยครบถ้วนถูกต้องแลว้ 

2. ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเชน่กฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผังเมอืงกฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นต้น 

3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยตอ้งมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ

น  ามันเชื อเพลงิพ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถู่กต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนั นผู้รับค าขอและผู้

ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผู้ย่ืนค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนนิการ

คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจา้หน้าท่ีจะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเร่ิมนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผูรั้บค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นว่ามคีวามครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

4. ทั งนี จะมกีารแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันท่ีพิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองให้ชัดเจนพร้อมตดิ

แสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน 

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหนา้ที่รับหนังสือหรือค าขอ

และตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานท่ีก าหนดและ

ส่งเร่ืองให้ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจน  ามัน 

1 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถังเก็บน  ามัน

ระบบท่อน  ามันและอุปกรณ์

ระบบไฟฟา้ระบบป้องกัน

อันตรายจากฟา้ผา่ระบบ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

27 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 
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ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน 

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 

 

12. งำนบริกำรนี ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั นตอน 

13. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสำรยนืยันตัวตนท่ีออกโดยหนว่ยงำนภำครัฐ 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐ             

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ผลการทดสอบถังเก็บน  ามันระบบท่อน  ามัน

และอุปกรณร์ะบบไฟฟา้ระบบป้องกัน

อันตรายจากฟา้ผา่ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมดว้ยส าเนา

แผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเชือ่มถนน

สาธารณะหรอืทางหลวงหรือถนนสว่นบุคคล

หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมดว้ยส าเนา

แผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าสิ่งลว่งล  าล าน  า 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุก

หนา้) 

3) 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์

ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ

ประกอบกจิการควบคุมประเภทท่ี 3 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุก

หนา้) 

4) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 
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14. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 

ค่ำธรรมเนียม    200   บาท 

หมำยเหตุ - 

2) คำธรรมเนียมกำรอนุญำตใหใ้ช้ภำชนะบรรจุน  ำมันเป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑว์ิธีกำร

และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำคำ่ธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกจิกำรน  ำมันเชื อเพลิงพ.ศ. 

2556 

ค่ำธรรมเนียม          0      บาท 

หมำยเหตุ - 

 

15. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซ้ำย อ ำเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมรำช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสำร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทำงโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทำงไปรษณีย์ (ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย 109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซำ้ย 

     อ ำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  80000 

4. ตูรั้บฟังควำมคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนำ้ที่ท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย) 

 

16. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทท่ี๒

สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

17. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


