
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน า้มนั (ระยะที ่1 : 

ข ัน้ตอนออกค าส ัง่รบัค าขอรบัใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามันประเภทก , ข, คลกัษณะทีส่องและจลกัษณะทีส่องตอ้งยืน่ขออนุญาตและ

ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน ้ามันไดซ้ึง่  

 

- สถานบีรกิารน ้ามันประเภทกหมายถงึสถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทางหลวง

หรอืถนนสาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตรหรอืตดิเขต

ถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตรและเก็บน ้ามัน

ไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานบีรกิารน ้ามันประเภทขหมายถงึสถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตถนน

สาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตรหรอืตดิเขตถนนสว่น

บคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตรและเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บ

น ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานบีรกิารน ้ามันประเภทคลกัษณะทีส่องหมายถงึสถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณ

เกนิ 10,000 ลติรขึน้ไปไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิและจะเก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 5,000ลติรไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ

อกีดว้ยก็ไดก้ารเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้  

 

- สถานบีรกิารน ้ามันประเภทจลกัษณะทีส่องหมายถงึสถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึน้ไปไวใ้นถังเก็บ

น ้ามันเหนอืพืน้ดนิถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอืการเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บ

น ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้  

 

2. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ .ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค า

ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้  

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  

 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด  

 



 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ศนูยบ์รกิารธรุกจิพลงังานกรมธรุกจิพลงังานศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อม
เพล็กซอ์าคารบชีัน้ 19 เลขที5่55/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขต
จตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4555 โทรสาร 0 

2794 4300/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและ

ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด

และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ กรมธรุกจิพลงังาน 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ  

- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 
- แผนผังโดยสงัเขป 

- แผนผังบรเิวณ 
- แบบกอ่สรา้งระบบความปลอดภัยระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่

น ้ามันระบบทอ่ดบัเพลงิระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืแยกน ้าปนเป้ือน

น ้ามันระบบอปุกรณ์นริภัย 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่  

- สิง่ปลกูสรา้งอืน่แลว้แตก่รณี 
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

(หมายเหต:ุ -) 

42 วนัท าการ ส านักความปลอดภัย

ธรุกจิน ้ามัน 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ ส านักความปลอดภัย

ธรุกจิน ้ามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ  (แบบธพ.น. ๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ีด่นิเชน่โฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื

ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีด่แูล

และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส าเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 

 

แผนผงัโดยสงัเขปแผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้งระบบความ

ปลอดภยัระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่น า้มนัระบบทอ่ดบัเพลงิระบบ
บ าบดัน า้เสยีหรอืแยกน า้ปนเป้ือนน า้มนัระบบอุปกรณน์ริภยัแบบ

ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่และสิง่ปลกูสรา้งอืน่

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 

 

รายการค านวณความม ัน่คงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง  

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพรอ้มส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

12) 
 

ส าเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื

ส าเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาตท า
สิง่ลว่งล า้ล าน า้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(ใหน้ ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / รับรองส าเนา

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

13) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้ 20 เลขที ่555/2 ถนน

วภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้ 19 เลขที ่

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ .ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

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

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 

2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  

 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ .ศ. 2556 

 
4)กฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่ 2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 
7)พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


