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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคํา
ขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น แบบคํา

ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.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) เทศบาลตําบลบานกอก  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320  โทร 045-845101/             

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                         

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะท่ีสอง และ จ ลักษณะท่ีสอง ตองยื่นขอ
อนุญาต และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันได ซ่ึง 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะ ดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนน ไมนอยกวา 12 เมตร 
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา 10 เมตร 
และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขต
ถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตร หรือติดเขต
ถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตร และเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บน้ํามันท่ี
มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตร ไวในถังเก็บ
น้ํามันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ได การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟนอยเทานั้น 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท จ ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000ลิตรข้ึนไป 
ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็ก เพ่ือใหบริการแกเรือ การเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็ก ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 
3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2552 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ี รับคําขอ และ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานท่ีกําหนด 
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วันทําการ จัดเก็บรายได 
กองคลัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบริเวณ 
- แบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบทอน้ํามัน 
ระบบทอดับเพลิง ระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบ
อุปกรณนิรภัย  
- แบบระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา   
- สิ่งปลูกสรางอ่ืน แลวแต
กรณี  
- รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวของ 
 
 

42 วันทําการ จัดเก็บรายได 
กองคลัง /             
กองชาง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณา 

2 วันทําการ นายกเทศมนตรี - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 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  
(แบบ ธพ.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) 

3) 
สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชท่ีดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เชน โฉนดท่ีดิน / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ ก 
/ ส.ค.๑ เปนตน 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาต   มี
สิทธิใชท่ีดิน หรือ
หนังสือยนิยอมให
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
ปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ 
ระบบทอน้ํามัน 
ระบบทอดับเพลิง 
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน 
ระบบอุปกรณ
นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ปลูกสรางอ่ืน 
แลวแตกรณี 

7) 

รายการคํานวณ
ความม่ันคง
แข็งแรง และ
ระบบท่ีเก่ียวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร พรอม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองท่ี
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
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 -   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี 

ชั้น 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรยีนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 
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อาคารบี ชั้น 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 25/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบานกอก                  

อําเภอ เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี                
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


