
1/7 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ตอนออก
ใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนั พ .ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่ แบบ
ค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ .ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก
ใบอนญุาต) องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ   

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เลขที ่101 หมู่ 7 

ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540  
โทรศพัท์ : 02-7071671-3 แฟกซ์ : 02-7071674/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถาน
ประกอบการแล้วเสร็จ ถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนั 
ระบบทอ่น า้มนัและอปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้วน
ถกูต้องแล้ว 
 
๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง กฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น  
 
๓. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยั ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
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๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข /เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและ
ผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค า
ขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว  
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน  
 
๔. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จา่หน้าถึง ตวัทา่นเองให้ชดัเจน 
พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดัก าหนด  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับหนงัสือหรือค า
ขอ และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนด และสง่เร่ืองให้
ส านกัความปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถงัเก็บ

27 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

น า้มนั ระบบทอ่น า้มนัและ
อปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบ - 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถงัเก็บน า้มนั 
ระบบทอ่น า้มนั
และอปุกรณ์ 
ระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกนั
อนัตรายจาก
ฟ้าผา่ ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนสว่นบคุคล 
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี ๓ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน า้มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน า้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.obt-bangsaotong.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (02-7071671-3) 
3. ทางไปรษณีย์ (เลขที ่101 หมู่ 7 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540) 
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง (ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง)) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรม 
หมายเหตุ (1. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบางเสาธง (ทีอ่ยู่ : ทีว่่าการอ าเภอบางเสาธง ถ.บางนา-ตราด กม.26 
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ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540) 
2. ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัสมุทรปราการ (ทีอ่ยู่ : ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ ถนนสทุธิภิรมย์ ต าบลปากน ้า 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270)) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสา

ธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


