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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะที่ 1 : ขัน้ตอนออกคาํส่ัง
รับคาํขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย  

กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ

ใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบั

การประกอบกิจการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 3) 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธรุกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่แบบคํา

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

6) 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   
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10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

(ระยะท่ี๑ : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับใบอนญุาต) 12/05/2015 10:13  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานทีใ่ห้บริการ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

โทรศพัท์ 0 7576 4101 ต่อ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ต่อ 5  

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

1) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ๑. ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัประเภทก, ข, คลกัษณะท่ีสองและจลกัษณะท่ีสองต้องย่ืน 

ขออนญุาตและต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บนํา้มนัได้ซึง่ 

  - สถานีบริการนํา้มนัประเภทกหมายถึงสถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ี

ตดิเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไม่น้อย

กว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไม่

น้อยกวา่๑๐เมตรและเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 

  - สถานีบริการนํา้มนัประเภทขหมายถึงสถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ี

ตดิเขตถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือ

ตดิเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๐เมตรและ

เก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 

  - สถานีบริการนํา้มนัประเภทคลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บ

นํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึน้ไปไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดินและจะเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตร

ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดินอีกด้วยก็ได้การเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดินให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟปาน

กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน้ 

  - สถานีบริการนํา้มนัประเภทจลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการนํา้มนัท่ีเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐

ลติรขึน้ไปไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิหรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่

เรือการเก็บนํา้มนัไว้ในถังเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดินหรือถังเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิด

ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน้ 
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 ๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายว่าด้วยการผงัเมืองกฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิป็นต้น 

 ๓. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มนั

เชือ้เพลงิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ : 

 ๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอ

และผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน

คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจารณาคําขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 ๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อม

ตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากดักําหนด 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอและความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนั กองช่าง - 
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2) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 

- แผนผงัโดยสงัเขป 

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภยัระบบควบคมุ

มลพิษระบบทอ่นํา้มนัระบบ

ท่อดบัเพลงิระบบบําบดันํา้

เสียหรือแยกนํา้ปนเปือ้น

นํา้มนัระบบอปุกรณ์นิรภยั 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

- สิง่ปลกูสร้างอ่ืนแล้วแต่

กรณี 

- รายการคํานวณความ

มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี

เก่ียวข้อง 

 
 

42 วนั กองช่าง 

 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

2 วนั กองช่าง - 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) คําขอรับ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

สําเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใช้ท่ีดนิ

เช่นโฉนดท่ีดนิ / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (

3) 

รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

- 0 1 ชดุ (สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้ขอรับ

ใบอนญุาตมีสทิธิ

ใช้ท่ีดนิหรือ

หนงัสือยนิยอม

ให้ใช้ท่ีดนิหรือ

หนงัสือยนิยอม

จากหนว่ยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูลและ

รับผิดชอบท่ีดนิ

ดงักลา่ว 

4) 

รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

5) สําเนาหนงัสือ

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิ

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

6) แผนผงั

โดยสงัเขป

แผนผงับริเวณ

และแบบก่อสร้าง

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

7) รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรงและ

ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

8) หนงัสือรับรอง

ของวิศวกรพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องท่ี

ใบอนญุาต) 

9) สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

- 0 1 ชดุ (ให้นํามาย่ืนก่อน

พิจารณาออก

ใบอนญุาต / 

รับรองสําเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

10) สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (ให้นํามาย่ืนก่อน

พิจารณาออก

ใบอนญุาต / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

11) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 0  บาท 

หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย (กองช่าง) หมูท่ี่ 1 ตําบลนาทราย  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 4 

3. ทางไปรษณีย์  ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง 

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

4. ศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

  
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

 1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลู

สําหรับประชาชน 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วันที่พมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 

อนุมัตโิดย ขจรชยัผดงุศภุไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสริิภธูนวศิษิฎ์ 

 
 

http://www.nasai.go.th/

