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6. คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคำสั่งรับคำ
ขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค้าสั่งรับค้าขอรับ
ใบอนุญาต)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ามันเชือเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามันเชือเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค้าขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที๑่
: ขันตอนออกค้าสั่งรับค้าขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำรเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
19/1 ถนนหลักเมือง ต้าบลบ้านเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034511502
โทรสาร 034514788/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขออนุญาต
และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ามันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขต
ทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส้าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๒
เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส้าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๐
เมตรและเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันใต้พืนดิน
- สถานีบริการน้ามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขต
ถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส้าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนน
ส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส้าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ามันไว้ใน
ถังเก็บน้ามันใต้พืนดิน
- สถานีบริการน้ามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ามันที่
มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึนไปไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินและจะเก็บน้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถังเก็บ
น้ามันใต้พืนดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟน้อยเท่านัน
- สถานีบริการน้ามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึนไป
ไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินถังเก็บน้ามันใต้พืนดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บ
น้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค้านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชือเพลิงพ.ศ.
๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนันผู้รับค้าขอและผู้ยื่น
ค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอ
ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืน
ค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไขค้าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทังนีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส้าหรับ
ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ้ากัดก้าหนด
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13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เจ้าหน้าที่รับค้าขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค้าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่ก้าหนดและส่ง
เรื่องให้ส้านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
42 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
ค้าขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบืองต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน้ามันระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบ้าบัดน้า
เสียหรือแยกน้าปนเปื้อน
น้ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่
กรณี
- รายการค้านวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้อง
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการ 2 วัน
พิจารณา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

หมำยเหตุ
-

ส้านักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ามัน

-

ส้านักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ามัน

-
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14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)
2) ส้าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บ้าน
ธรรมดา / รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)
3) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
1
ฉบับ
(กรณีนิติบุคคล /
บุคคล
การค้า
ออกให้ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) ค้าขอรับใบอนุญาต กรมธุรกิจพลังงาน 1
0
ฉบับ
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)
2) หนังสือมอบอ้านาจ 1
0
ชุด
(ถ้ามี) พร้อมส้าเนา
บัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อ้านาจและผู้รับมอบ
อ้านาจ

หมำยเหตุ
(ผู้มีอ้านาจลงนาม)
(พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองส้าเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนทังของผู้
มอบอ้านาจและ
ผู้รับมอบอ้านาจ)
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ที่
3)

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ส้าเนาเอกสารแสดง
สิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.
๓ก / ส.ค.๑เป็นต้น
ส้าเนาเอกสารแสดง
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้
ที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว
ส้าเนาหนังสือแจ้ง
การตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและ
แบบก่อสร้างระบบ
ความปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษระบบ
ท่อน้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบ้าบัด
น้าเสียหรือแยกน้า
ปนเปื้อนน้ามันระบบ
อุปกรณ์นิรภัยแบบ
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าและสิ่งปลูก
สร้างอื่นแล้วแต่กรณี
รายการค้านวณความ
มั่นคงแข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
กรมที่ดิน
0
1
ชุด
(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
-

0

1

ชุด

(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

กรมโยธาธิการและ 0
ผังเมือง

1

ชุด

(รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า)
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รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
8) หนังสือรับรองของ
วิศวกรพร้อมส้าเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
9) ส้าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วย
ส้าเนาแผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท้าทางเชื่อม
ถนนสาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือถนน
ส่วนบุคคลหรือส้าเนา
หนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยส้าเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตท้าสิ่ง
ล่วงล้าล้าน้า
10) ส้าเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที๓่
11) อื่นๆ (ถ้ามี)
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มี
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1
0
ชุด
(รับรองส้าเนา
ถูกต้องที่
ใบอนุญาต)
-

0

1

ชุด

(ให้น้ามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

-

0

1

ชุด

(ให้น้ามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

-

0

0

ชุด

-
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
19/1 ถนนหลักเมือง ต้าบลบ้านเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034511502
โทรสาร 034514788/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

