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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2 
สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้ 
รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 

: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39  



2/5$
$

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลเมืองนราธิวาส (สํานักการช่าง) เลขที ่410 ถ.พิชิตบํารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โทร.0-7351-1048 ต่อ 402 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหต ุ(การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑.การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบ 
การแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบท่อน้ํามัน 
และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 
๒.ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 
๓.การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อ
เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑.หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่น
คําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนิน 
การแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
๓.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
(Email) 
หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณี
ย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนกา
รบริการ 

ระยะเวลาให้
บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่รับผิ
ดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคํา 
ขอและตรวจสอบความครบ
ถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด 
และส่งเรื่องให้สํานักความ 
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจ 
พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บ 
น้ํามันระบบท่อน้ํามันและ 
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ 
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระ
บบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

27 วัน สํานักความปลอด
ภัยธุรกิจน้ํามัน 

- 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความปลอด
ภัยธุรกิจน้ํามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยื
นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันระบบ 
ท่อน้ํามันและ 
อุปกรณ์ระบบไฟ
ฟ้าระบบป้องกัน 
อันตรายจากฟ้า 
ผ่าระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาหนังสือ 
อนุญาตพร้อม 
ด้วยสําเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาตทํา
ทางเชื่อมถนน 
สาธารณะหรือ 
ทางหลวงหรือ 
ถนนส่วนบุคคล 
หรือสําเนา 
หนังสือ 
อนุญาตพร้อม 
ด้วยสําเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาตทํา
สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้
องทุกหน้า) 

3) 

สําเนาสัญญา 
ประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรม์ 
ประกันภัยความรั
บผิดชอบตามกฎ
หมายแก่ผู้ได้รับค
วามเสียหายจาก 
ภัยอันเกิดจาก 
การประกอบ 
กิจการควบคุม 
ประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา 
ถูกต้องทุกหน้า) 

4) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหต ุ- 
 

2) ค ่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามันเป็นไปตามข้อ 62 
ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกั
บการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหต ุ- 
 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลเมืองนราธิวาส (สํานักการช่าง) โทร.0-7351-1048 ต่อ 402 

หมายเหต-ุ 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศั
พท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหต-ุ 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. 

๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่
นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
วันที่พิมพ ์ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย ศุภวัฒก์ฉิมทับ 
อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย 
เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ์ 
 
 

 


