
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั (ระยะที ่1 : 

ข ัน้ตอนออกค ำส ัง่รบัค ำขอรบัใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามันประเภท ก, ข, ค ลกัษณะทีส่อง และ จ ลักษณะทีส่อง ตอ้งยืน่ขออนุญาต 

และตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน ้ามันได ้ซึง่ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ก หมายถงึ สถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทาง

หลวงหรอืถนนสาธารณะ ดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนน ไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร หรอื

ตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บ

น ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ข หมายถงึ สถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตถนน

สาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะ ทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตร หรอืตดิเขตถนนสว่น

บคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บ

น ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ค ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ทีเ่ก็บน ้ามันที่มี

ปรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึน้ไป ไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ และจะเก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณไม่เกนิ 5,000ลติร ไวใ้นถังเก็บน ้ามัน

ใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ยก็ได ้การเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ย

เทา่นัน้ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท จ ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึน้ไป ไวใ้น

ถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ ถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ หรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก เพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื การเก็บน ้ามันไว ้

ในถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟ

นอ้ยเทา่นัน้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณ แบบกอ่สรา้งและรายการค านวณ ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 

2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับ



คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง  เลขที ่244 หมู5่ อ าเภอปาก
ชอ่ง  จังหวดันครราชสมีา 30130 เบอรโ์ทรศพัท ์044-310001  
โทรสาร  044 - 318110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ที ่รับค าขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ และ

ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด 
และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปากชอ่ง อ าเภอ

ปากชอ่ง จังหวดั
นครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 

- แผนผังโดยสงัเขป  
- แผนผังบรเิวณ 

- แบบกอ่สรา้ง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคมุมลพษิ ระบบ

ทอ่น ้ามัน ระบบทอ่ดับเพลงิ ระบบบ าบัดน ้าเสยีหรอืแยกน ้า
ปนเป้ือนน ้ามัน ระบบอปุกรณ์นริภัย  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผา่   
- สิง่ปลกูสรา้งอืน่ แลว้แตก่รณี  

- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(หมายเหต:ุ -)  

42 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปากชอ่ง อ าเภอ

ปากชอ่ง จังหวดั
นครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลปากชอ่ง อ าเภอ

ปากชอ่ง จังหวดั

นครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร  (แบบ ธพ.น. ๑) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ 

ก / ส.ค.๑ เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูข้อรบัใบอนุญำต   มสีทิธใิชท้ีด่นิ หรอื

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจำกหนว่ยงำนทีม่ ี
หนำ้ทีดู่แลและรบัผดิชอบทีด่นิดงักลำ่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 

 

แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรำ้ง ระบบควำม

ปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบทอ่น ำ้มนั ระบบทอ่ดบัเพลงิ 
ระบบบ ำบดัน ำ้เสยีหรอืแยกน ำ้ปนเป้ือนน ำ้มนั ระบบอุปกรณน์ริภยั 

แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่และสิง่ปลกูสรำ้ง
อืน่ แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรง และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกร พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพี

วศิวกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

12) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต
ท ำทำงเชือ่มถนนสำธำรณะ หรอืทำงหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 

หรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต
ท ำสิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใหน้ ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

13) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 20 เลขที ่555/2 

ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4715 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 19 เลขที ่

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -)  

3) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง  เลขที ่244 หมู5่ อ าเภอปากชอ่ง  จังหวดันครราชสมีา 30130 เบอรโ์ทรศพัท ์

044-310001  โทรสาร  044 - 318110 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( 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 

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนุญาต)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2556  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  

2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามัน พ.ศ. 2556  
  

4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556  
  

6)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557  

  

7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


