
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั (ระยะที ่2 : 

ข ัน้ตอนออกใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จังหวดับรุรัีมย ์กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการ จะกระท าไดก็้ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งสถานประกอบการ

แลว้เสร็จ ถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด มผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบทอ่น ้ามันและ

อปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. การกอ่สรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัย ตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามัน

เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓3ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับ

คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (การช าระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.))  
ศนูยบ์รกิารธรุกจิพลงังาน กรมธรุกจิพลงังาน ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อม
เพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 19 เลขที5่55/2 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/
เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4555 โทรสาร 0 
2794 4300 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคน
ชยั จังหวดับรุรัีมย ์ โทร  044-666247-8))  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จังหวดั
บรุรัีมย ์ โทร  044-666247-8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
00:00 - 00:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ที ่รับหนังสอืหรอืค าขอ และตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด และสง่เรือ่งให ้
ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมธรุกจิพลงังาน 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 

- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงับ

อคัคภีัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วนัท าการ ส านักความปลอดภัย
ธรุกจิน ้ามัน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักความปลอดภัย

ธรุกจิน ้ามัน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ผลกำรทดสอบถงัเก็บน ำ้มนั ระบบทอ่น ำ้มนัและอุปกรณ์ ระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต

ท ำทำงเชือ่มถนนสำธำรณะ หรอืทำงหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต

ท ำสิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) 

 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำม

รบัผดิชอบตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิ
จำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจุน ำ้มนั เป็นไปตำม

ขอ้ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

เกีย่วกบักำรแจง้ กำรอนุญำต และอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำร
ประกอบกจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 20 เลขที ่555/2 
ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 19 เลขที ่

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  
3) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จังหวดับรุรัีมย ์ โทร  044-666247-8 

(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จังหวัดบรุรัีมย ์ โทร  044-666247-8))  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่




