
คูมือสาํหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตาํบลซาง อําเภอเซกา จงัหวัดบึงกาฬกระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลซาง อาํเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกจิการนํ้ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามัน พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบรกิารนํ้ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธรุกิจพลงังาน เรื่อง กําหนดสถานทีแ่จงการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคาํ

ขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง 

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางองิของคูมือประชาชน สาํเนาคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 

: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  เทศบาลตําบลซาง 
 



11. ชองทางการใหบริการ  
  

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทาํไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน

ประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามทีก่ฎกระทรวงที่เก่ียวของกาํหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํ้ามันระบบ

ทอนํ้ามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคภีัยครบถวนถูกตองแลว 

 

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

 

๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามัน

เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคาํขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรบัคาํขอและผูย่ืน

คาํขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคาํขอ

ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคาํขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการ

คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

๒. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคาํขอและยังไมนับระยะเวลาดาํเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดําเนินการแกไขคาํขอ

หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทกึความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 

 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคาํขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคาํขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติด

แสตมปสาํหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจาํกัดกําหนด 

 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 

 

ลําดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาที่รบัหนังสอืหรือคําขอและตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนดและสงเรือ่ง
ใหสาํนักความปลอดภัยธุรกจินํ้ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานทีแ่ละสิ่งกอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามันระบบทอนํ้ามันและอุปกรณ
ระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและ
ระงบัอัคคภีัย 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

27 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

 

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามันระบบทอนํ้ามันและอุปกรณระบบไฟฟา
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอคัคีภัย 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาหนังสอือนุญาตพรอมดวยสาํเนาแผนผงัที่ไดรับอนญุาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลหรือ
สําเนาหนังสอือนุญาตพรอมดวยสาํเนาแผนผงัที่ไดรับอนญุาตทําสิง่
ลวงล้าํลาํนํ้า 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแกผูไดรับความเสยีหายจากภัยอนัเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓่ 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

15. คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

 

16. ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

17. แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสาํหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


