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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับ    
         คําขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง :กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว  
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน  พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่ง

รับคําขอรับใบอนุญาต) อบต.กุดน้ําใส สําเนาคูมือประชาชน 31/08/2015 10:01  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก , ข, คลักษณะท่ีสองและจลักษณะท่ีสองตองยื่นขอ
อนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซ่ึง  
  - สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติด
เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา 12 
เมตรหรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา 10 
เมตรและเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
  - สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติด
เขตถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตรหรือติดเขต
ถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตรและเก็บน้ํามัน
ไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
  - สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกท่ีเก็บ
น้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตรไวในถัง
เก็บน้ํามันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
  - สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000ลิตรข้ึน
ไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือใหบริการแกเรือการเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
 2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
 3. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
   1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข /เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
   2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  
   3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
   4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจน
พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด  
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย 
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา 
- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต
กรณี 
- รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวของ 
 
 

42 วันทําการ องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณา 
 

2 วันทําการ องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / 
ออกใหไมเกิน 6 
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนท้ังของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชท่ีดิน
เชนโฉนดท่ีดิน / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เปนตน 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอมให
ใชท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีดูแลและ
รับผิดชอบท่ีดิน
ดังกลาว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

5) 

สําเนาหนังสือแจง
การตรวจสอบ
การใชประโยชน
ท่ีดินตาม
กฎหมายวาดวย
การผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

6) 

แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืน
แลวแตกรณี 

7) 

รายการคํานวณ
ความม่ันคง
แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองท่ี
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังท่ีไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

10) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมี 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเลขโทรศัพท 0 4484 0544 
หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส หมูท่ี 12 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 หรือ 
www.kudnamsai.go.th หรืออีเมล kudnamsai9@hotmail.com) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ท่ี ๒ สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

 
19. หมายเหตุ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันท่ีพิมพ 31/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 
อนุมัติโดย  

 
(นายสุเทพ  ดีอุดม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 


