
MIS

คู่มือการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลงังาน (เบ้ืองต้น)

สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

เฉพาะสถานีบริการน้ํามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
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สถานีบริการนํ้ามัน



หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน

ป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ท่ีได้รับจากผู้ดูแลระบบ

เม่ือป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว จะเข้าสู่เมนูการใช้งาน ซ่ึงเมนูจะแตกต่างกันไป ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับสิทธิ์ท่ีท่านได้รับว่า ท่านได้สิทธิ์มากน้อยเพียงใดในการใช้งาน 3



ส่วนท่ี ๑ สถานีบริการนํ้ามัน

เริ่มต้นจากสถานีบริการน้ํามัน สิ่งแรกท่ีต้องทําคือ ขอรหัสสถานประกอบการจาก ศูนย์บริการ
ธุรกิจพลังงาน (สบก.) กรมธุรกิจพลังงาน  โดยการส่งรายละเอียดชื่อสถานประกอบการ และสถานท่ีต้ังโดยละเอียด
ให้กับ ศูนย์บริการฯ หลังจากนั้น เม่ือท่านได้รับรหัสสถานประกอบการจากศูนย์บริการธุรกิจพลังงานแล้ว   ท่าน
จะต้องดําเนินการ เพ่ิมสถานีบริการน้ํามัน โดยมีวิธีการเพ่ิมดังนี้

ไปท่ีข้อ 4. ระบบสถานประกอบการน้ํามัน  เลื่อนไปเมนูย่อยข้อท่ี 4.2 สถานีบริการน้ํามัน 
จากนั้นคลิกไปท่ีปุ่ม เพ่ิมสถานีบริการน้ํามัน
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เม่ือคลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมสถานีบริการน้ํามันแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปข้างต้นนี้  เม่ือสังเกตจะพบว่า 
ช่องสําหรับบันทึกข้อมูลทุกช่องจะเป็นช่องว่าง  หลังจากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม เลือกสถานประกอบการ

แล้วให้ป้อนรหัสสถานประกอบการท่ีได้รับจาก ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (สบก.) จังหวัด และ
อําเภอ เพ่ือให้ทําการค้นหาได้รวดเร็วย่ิงข้ึน  จากนั้นกดปุ่มค้นหา 5



ผลท่ีได้รับ คือจะปรากฏชื่อสถานประกอบการน้ํามัน ท่ีท่านได้รับมา จากนั้นให้คลิกท่ีชื่อสถาน
ประกอบการนั้น ก็จะเข้าสู่หน้าจอเพ่ือทําการเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ต่อไปตามแต่ละแท็ปข้อมูล

หากสถานประกอบการใดท่ีมีอยู่แล้วในระบบ ระบบจะแจ้งเต่ือนข้อความสีแดงท่ีด้านบน รหัส
สถานประกอบการว่า “ข้อมูลสถานประกอบการซํ้า กรุณาตรวจสอบข้อมูล”  ให้ดําเนินการค้นหาสถาน
ประกอบการใหม่ท่ียังไม่มีในระบบฐานข้อมูลของท่าน 6



หน้าค้นหาสถานประกอบการ และผลการค้นหา

กรณีท่ีต้องการกลับเข้าไปเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล ให้คลิกเลือกท่ีช่องแก้ไขของสถานประกอบการ
นั้นๆ หรือหากต้องการยกเลิก กรณีท่ีสถานีบริการฯ นั้นได้ปิดกิจการหรือขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ก็คลิกท่ีช่องยกเลิก
ของสถานีบริการฯ นั้น  แต่การยกเลิกระบบจะทําการเก็บข้อมูลเดิมไว้ โดยไม่ได้ทําการลบออกจากฐานข้อมูลฯ 
ท่านยังสามารถเห็นสถานีบริการฯ นั้น เพียงแต่เป็นการปิดข้อมูลไม่ให้เข้าไปใช้งานได้เท่านั้น (การแก้ไข การยกเลิก 
หรือการแสดงผล ข้ึนอยู่กับสิทธิ์ท่ีผู้ดูแลระบบเป็นผู้กําหนด)
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หน้าสถานประกอบการสถานีบริการ

ให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียดสถานีบริการแต่ละแห่งของท่านให้มากท่ีสุด หากช่องข้อมูลใดมี
เครื่องหมายดอกจันทน์สีแดง * หมายความว่าช่องท่ีกําหนดนี้จะบังคับกรอก ต้องมีข้อมูลอยู่ ถ้าหากขาดไปจะไม่
สามารถบันทึกเก็บข้อมูลได้ 
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หมายเหตุ : การเพ่ิมสถานประกอบการครั้งแรก เม่ือต้องการเก็บข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 
ให้กดปุ่มบันทึก แต่หลังจากนั้น หากมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆ เข้ามาอีก ปุ่มบันทึก จะ
กลายเป็นปุ่มแก้ไข ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน

เพ่ิมสถานประกอบการครั้งแรก

แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดสถานประกอบการ
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หน้าสถานประกอบการสถานีบริการ
สิทธกิารครอบครองที่ดิน

การเพ่ิมเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดิน  เป็นหน้าต่างย่อยเม่ือท่านกด เพ่ิมเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดิน
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หน้าความปลอดภัยสถานีบริการ
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หน้าความปลอดภัยสถานีบริการ
ข้อมูลถังเกบ็นํ้ามัน

เป็นการเก็บรายละเอียดถังเก็บน้ํามัน ส่วนผู้ทดสอบ หมายถึง บริษัทฯ ท่ีทําการทดสอบถัง

ข้อมูลตู้จ่ายนํ้ามนั

12

เป็นการเก็บรายละเอียดถังเก็บน้ํามัน ส่วนผู้ทดสอบ หมายถึง บริษัทฯ ท่ีทําการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันเม่ือถึงวาระทดสอบตามท่ีกฎหมายกําหนด

สําหรับบันทึกชนิดน้ํามัน จํานวนตู้จ่าย และจํานวนหัวจ่ายท้ังหมดท่ีมีในสถานีบริการ



หน้าความปลอดภัยสถานีบริการ
ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต

สําหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตท่ีเกิดข้ึนทุกๆ ปี

ข้อมูลการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

13

สําหรับบันทึกข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เช่น ถัง อาคาร ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
ภายในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน เพ่ือเก็บเป็นประวัติไว้



หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ

14

การตรวจตราและตรวจต่อ ในแต่ละปีจะมีการตรวจตราและตรวจต่อประจําทุกปี ให้นําผลท่ี
ได้จากการตรวจ มาทําการบันทึกเพ่ือเก็บเป็น



หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ
ข้อมูลการตรวจตรา/ตรวจต่อ
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หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ
ข้อมูลการเกดิอุบตัิเหตุ

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในสถานีบริการ

ข้อมูลการฝ่าฝืนและถกูลงโทษตามกฎหมาย

16

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในสถานีบริการ

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในสถานีบริการ



หน้าแบบแปลน

17

หน้าแบบแปลน  ใช้เก็บไฟล์ข้อมูลแบบเอกสารต่างๆ เช่น ผังบริเวณ แบบถัง ภาพถ่ายหรืออ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาขออนุญาต แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ



หน้าแบบแปลน
ข้อมูลแบบแปลน

18

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับแบบเอกสารท่ีได้จากการสแกน



สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน



ส่วนท่ี ๒ สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน

เริ่มต้นจากสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน สิ่งแรกท่ีต้องทําคือ ขอรหัสสถานประกอบการจาก 
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (สบก.) กรมธุรกิจพลังงาน  โดยการส่งรายละเอียดชื่อสถานประกอบการ และสถานท่ีต้ัง
โดยละเอียดให้กับ ศูนย์บริการฯ หลังจากนั้น เม่ือท่านได้รับรหัสสถานประกอบการจากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
แล้ว   ท่านจะต้องดําเนินการ เพ่ิมสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน โดยมีวิธีการเพ่ิม จะใช้วิธีการเดียวกันกับการเพ่ิมสถานี
บริการน้ํามัน

ไปท่ีข้อ 4. ระบบสถานประกอบการน้ํามัน  เลื่อนไปเมนูย่อยข้อท่ี 4.3 สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
จากนั้นคลิกไปท่ีปุ่ม เพ่ิมสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน
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หน้าสถานประกอบการสถานที่เก็บรักษานํ้ามนั

ให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียดสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันแต่ละแห่งของท่านให้มากท่ีสุด หากช่อง
ข้อมูลใดมีเครื่องหมายดอกจันทน์สีแดง * หมายความว่าช่องท่ีกําหนดนี้จะบังคับกรอก ต้องมีข้อมูลอยู่ ถ้าหากขาด
ไปจะไม่สามารถบันทึกเก็บข้อมูลได้ 
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หน้าสถานประกอบการสถานที่เก็บรักษานํ้ามนั
สิทธกิารครอบครองที่ดิน

22

การเพ่ิมเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดิน  เป็นหน้าต่างย่อยเม่ือท่านกด เพ่ิมเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดิน



หน้าความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน
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หน้าความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน
ข้อมูลถังเกบ็นํ้ามัน

เป็นการเก็บรายละเอียดถังเก็บน้ํามัน ส่วนผู้ทดสอบ หมายถึง บริษัทฯ ท่ีทําการทดสอบถัง

24

ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต

เป็นการเก็บรายละเอียดถังเก็บน้ํามัน ส่วนผู้ทดสอบ หมายถึง บริษัทฯ ท่ีทําการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันเม่ือถึงวาระทดสอบตามท่ีกฎหมายกําหนด

สําหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตท่ีเกิดข้ึนทุกๆ ปี



ข้อมูลการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

สําหรับบันทึกข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เช่น ถัง อาคาร ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
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สําหรับบันทึกข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เช่น ถัง อาคาร ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
ภายในบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน เพ่ือเก็บเป็นประวัติไว้



หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ

26

การตรวจตราและตรวจต่อ ในแต่ละปีจะมีการตรวจตราและตรวจต่อประจําทุกปี ให้นําผลท่ี
ได้จากการตรวจ มาทําการบันทึกเพ่ือเก็บเป็นประวัติต่อไป



หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ
ข้อมูลการเกดิอุบตัิเหตุ
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หน้าการตรวจตราและตรวจต่อ
ข้อมูลการเกดิอุบตัิเหตุ

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน

28

ข้อมูลการฝ่าฝืนและถกูลงโทษตามกฎหมาย

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการฝ่าฝืนและถูกลงโทษของสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน



หน้าแบบแปลน

29

หน้าแบบแปลน  ใช้เก็บไฟล์ข้อมูลแบบเอกสารต่างๆ เช่น ผังบริเวณ แบบถัง ภาพถ่ายหรืออ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาขออนุญาต แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ



หน้าแบบแปลน
ข้อมูลแบบแปลน

30

สําหรับบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับแบบเอกสารท่ีได้จากการสแกน


