
คูมือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลเปอยนอย อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระทำไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดำเนินการกอสรางสถาน

ประกอบการแลวเสร็จ ถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวของกำหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ

น้ำมัน ระบบทอน้ำมันและอุปกรณ ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

ครบถวนถูกตองแลว 

 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง 

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 

 

3. การกอสราง ผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัย ตองมลีักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 

หมายเหตุ : 

 

1. หากเห็นวาคำขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคำ

ขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกำหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่

กำหนด ผูรับคำขอจะดำเนินการคนืคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูย่ืนคำขอจะดำเนินการ

แกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

 

๓3ความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 

4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองให

ชัดเจน พรอมติดแสตมปสำหรับคาไปรษณยีลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณยีไทย จำกัดกำหนด 

  

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: (การชำระคาธรรมเนียมปดรับเวลา 15.30 น.))  
ที่ทำการเทศบาลตำบลเปอยนอย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาที่ รับหนังสือหรือคำขอ และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด และสง
เรื่องใหสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันทำการ เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งกอสราง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบทอน้ำมันและอุปกรณ 
ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
(หมายเหตุ: -)  

27 วันทำการ เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วันทำการ เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบทอน้ำมันและอุปกรณ ระบบ
ไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สำเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสำเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทำทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล 
หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสำเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทำสิ่งลวงล้ำลำน้ำ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

3) 
 

สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

4) 
 

อื่นๆ (ถามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ำมัน เปนไปตามขอ 
62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลเปยนอย อำเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 150 ถ.ราษฎรประชาสันติ์  ต.เปอยนอย  อ.เปอยนอย  จ.ขอนแกน  / โทร. 043 – 
494119  / www.puainoi.go.th))  

2) ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปอยนอย 
(หมายเหตุ: (โทรศัพทหมายเลข 043 - 494024))  

3) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบ ธพ.น. ๒ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานท่ียื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  

 



หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: (ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: (ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: (ใสชื่อ ก.ม.ที่ใหอำนาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นท่ีใหบริการ: (ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใสกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด) 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี


