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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน  ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอน 

    ออกค ำสั่งรบัค ำขอรับใบอนญุำต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซา้ย 

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน  ามัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 

1. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน 

2. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑว์ธีิกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับกำร

ประกอบกจิกำรน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิและประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกลำ่ว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟำ้ผ่ำของสถำนที่ประกอบกจิกำรน้ ำมนัพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2552 และประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 

5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเร่ืองก ำหนดสถำนท่ีแจง้กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 สถำนท่ีย่ืนแบบค ำขอและ

แบบใบอนุญำตของกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกำศกระทรวงพลังงำนเร่ืองหลักเกณฑ์และวธีิกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแกผู่้ได้รับ

ควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

6. พื นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  

7. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

8. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

9. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีริการน  ามัน (ระยะ

ท่ี ๑ : ขั นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

   

1) 

สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซ้ำย อ ำเภอพระพรหม จงัหวัด

นครศรีธรรมรำช  โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717  โทรสำร 0-7534-8717 ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)                  

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมำยเหตุ   (กำรช ำระค่ำธรรมเนยีมปิดรับเวลำ 15.30 น.) 
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ใดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานีบริการน  ามันประเภทก, ข, ค ลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองตอ้งย่ืนขอ

อนุญาตและตอ้งได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน  ามันได้ซึ่ง 

- สถานีบริการน  ามันประเภทกหมายถึงสถานบีริการน  ามันท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั งอยู่ในพื นท่ีท่ีติดเขตทาง

หลวงหรือถนนสาธารณะดา้นท่ีใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนนไม่น้อยกวา่ 12เมตร

หรือตดิเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนนไมน่อ้ยกว่า10 

เมตรและเก็บน  ามันไวใ้นถังเก็บน  ามันใตพ้ ืนดิน 

- สถานีบริการน  ามันประเภทขหมายถงึสถานีบริการน  ามันท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั งอยู่ในพื นท่ีท่ีติดเขตถนน

สาธารณะด้านท่ีใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกวา้งของถนนนอ้ยกว่า 12 เมตรหรือตดิเขตถนน

ส่วนบุคคลด้านท่ีใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกวา้งของถนนน้อยกวา่ 10 เมตรและเก็บน  ามันไว้

ในถังเก็บน  ามันใตพ้ ืนดิน 

- สถานีบริการน  ามันประเภทคลักษณะท่ีสองหมายถงึสถานีบริการน  ามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน  ามันท่ีมี

ปริมาณเกนิ 10,000 ลิตรขึ นไปไวใ้นถังเก็บน  ามันเหนอืพื นดนิและจะเก็บน  ามันท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 5,000 ลิตร ไวใ้นถงั

เก็บน  ามันใตพ้ ืนดินอกีด้วยก็ได้การเก็บน  ามันไวใ้นถังเก็บน  ามันเหนอืพื นดนิให้เก็บได้เฉพาะน  ามนัชนดิไวไฟปานกลางหรอื

ชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 

- สถานีบริการน  ามันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถงึสถานีบริการน  ามันท่ีเก็บน  ามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ นไป

ไวใ้นถังเก็บน  ามันเหนอืพื นดนิถงัเก็บน  ามันใตพ้ ืนดินหรือถังเก็บน  ามันท่ีติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บ

น  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนอืพื นดนิหรือถังเก็บน  ามันท่ีติดตั งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอื

ชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 

2. ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเชน่กฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผังเมอืงกฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นต้น 

3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีริการน  ามันเชื อเพลงิ        

พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถู่กต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนั นผู้รับค าขอและผู้

ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผู้ย่ืนค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนนิการ

คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจา้หน้าท่ีจะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเร่ิมนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผูรั้บค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นว่ามคีวามครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

4. ทั งนี จะมกีารแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันท่ีพิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองให้ชัดเจนพร้อมตดิ

แสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
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12. ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหนา้ที่รับค าขอและตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานท่ีก าหนดและสง่

เร่ืองให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น  ามัน 

1 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบพจิารณา/

ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบื องต้น 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย

ระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน  ามัน

ระบบท่อดับเพลงิระบบบ าบัดน  าเสีย

หรือแยกน  าปนเป้ือนน  ามันระบบ

อุปกรณน์ริภัย 

- แบบระบบไฟฟา้ระบบป้องกัน

อันตรายจากฟา้ผา่ 

- สิ่งปลูกสร้างอื่นแลว้แต่กรณ ี

- รายการค านวณความมั่นคง

แข็งแรงและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

42 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

 

2 วัน ส่วนโยธา 

อบต.ชา้งซ้าย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

13. งำนบริกำรนี ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั นตอน 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณบุีคคลธรรมดา / 

รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก

หนา้) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

2) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณบุีคคลธรรมดา / 

รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก

หนา้) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (กรณนีติบุิคคล / ออกให้

ไมเ่กิน๖เดอืน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ค าขอรับใบอนุญาต

ประกอบกจิการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบอ านาจ 

(ถ้าม)ี พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์

ตามประมวลรัษฎากร/ 

รับรองส าเนาถูกตอ้งเฉพาะ

บัตรประจ าตัวประชาชนทั ง

ของผู้มอบอ านาจและผู้รับ

มอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนาเอกสารแสดง

สิทธิใชท่ี้ดนิเชน่โฉนด

ท่ีดนิ / น.ส.๓ / น.ส.

๓ก / ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก

หนา้) 

4) 

ส าเนาเอกสารแสดง

วา่ผู้ขอรับใบอนุญาตมี

สิทธิใชท่ี้ดนิหรือ

หนังสือยนิยอมให้ใช้

ท่ีดนิหรือหนังสือ

ยนิยอมจากหน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและ

รับผิดชอบท่ีดนิ

ดังกล่าว 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก

หนา้) 

5) 

ส าเนาหนังสือแจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชนท่ี์ดนิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการ

กรมโยธาธกิารและ

ผังเมอืง 

0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก

หนา้) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ผังเมอืง 

6) 

แผนผังโดยสังเขป

แผนผังบริเวณและ

แบบก่อสร้างระบบ

ความปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษระบบ

ท่อน  ามันระบบท่อ

ดับเพลงิระบบบ าบัด

น  าเสียหรือแยกน  า

ปนเป้ือนน  ามันระบบ

อุปกรณน์ริภัยแบบ

ระบบไฟฟา้ระบบ

ป้องกันอันตรายจาก

ฟา้ผ่าและสิ่งปลูก

สร้างอื่นแลว้แต่กรณี 

- 3 0 ชุด (วศิวกรผู้ออกแบบลงนาม

ทุกหน้า) 

7) 

รายการค านวณความ

มั่นคงแข็งแรงและ

ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

- 1 0 ชุด (วศิวกรผู้ออกแบบลงนาม

ทุกหน้า) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วศิวกรพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้งท่ี

ใบอนุญาต) 

9) 

ส าเนาหนังสืออนุญาต

พร้อมดว้ยส าเนา

แผนผังท่ีได้รับอนุญาต

ท าทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรอืทาง

หลวงหรือถนนสว่น

บุคคลหรอืส าเนา

หนังสืออนุญาตพร้อม

ด้วยส าเนาแผนผังท่ี

ได้รับอนุญาตท าสิ่ง

ล่วงล  าล าน  า 

- 0 1 ชุด (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณา

ออกใบอนุญาต / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

10) 

ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัยหรือ

กรมธรรมป์ระกันภัย

- 0 1 ชุด (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณา

ออกใบอนุญาต / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ความรับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู่ไ้ด้รับ

ความเสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทท่ี๓ 

11) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่มี  ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย  109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซ้ำย อ ำเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมรำช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสำร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทำงโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทำงไปรษณีย์ (ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย 109  หมูท่ี่ 7 ต ำบลช้ำงซำ้ย 

     อ ำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  80000 

4. ตูรั้บฟังควำมคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนำ้ที่ท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย) 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทท่ี ๒

สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

18. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


