
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั (ระยะที ่2 : 

ข ัน้ตอนออกใบอนุญำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวัดประจวบครีขีันธ ์

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

๑. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการจะกระท าไดก้็ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งสถานประกอบการ

แลว้เสร็จถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามันระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์

ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

 

๒. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 

๓. การกอ่สรา้งผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามัน

เชือ้เพลงิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเหน็วา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค า

ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

๒. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เหน็

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

๔. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน๗วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากัดก าหนด 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อบต.บางสะพาน  อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีันธ ์77170 
เบอรโ์ทร. 032699281/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บหนังสอืหรอืค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งให ้
ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

1 วัน - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหตุ: -)  
2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามันระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับ
อัคคภีัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
(หมายเหตุ: -)  

27 วัน - 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

2 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ผลกำรทดสอบถงัเก็บน ำ้มนัระบบทอ่น ำ้มนัและอุปกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) อบต.บางสะพาน 99 ม.6 บา้นดอนตะเคยีน อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีันธ ์77170 เบอรโ์ทร. 032699281 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม กรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556  

  
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ.ศ. 2556  
  
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  
5)ประกาศกรมธรุกจิพลังงานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่ 2  สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่ 3  พ.ศ. 2556  
  
6)พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไขเกีย่วกับการแจง้การ

อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนียมเกีย่วกับการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: อบต.บางสะพานการออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนุญาต) 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


