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คู่มือส าหรับประชาชน:  การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน   
 (ค ลักษณะท่ี1, ง และ จ ลักษณะท่ี 1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  (ค ลักษณะที ่1, ง และ จลักษณะที ่1) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค าขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    1 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
  (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที ่1) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมืองหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170  
โทร.075-337737 โทรสาร 075-389591/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08: 30 - 16: 30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง, ง และ จ ลักษณะที่หนึ่ง ต้อง

แจ้งขอประกอบกิจการก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ซึ่ง 
     - สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก

ที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ ามันไว้ในถังน้ ามันรวมกันไม่เกิน 
๒ ถัง อีกด้วยก็ได้ โดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟน้อยเท่านั้น 
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- สถานีบริการน้ ามันประเภท ง ได้แก ่สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังน้ ามันโดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังน้ ามันให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง 

- สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะ
เหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือโดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้
เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 

๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ 
๑. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้

ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั นตอน 

รายละเอียดของขั นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 

6 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง 

2) การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
-ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.ป.๑) 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

1 0 ฉบับ -ผู้มีอ านาจลงนาม 

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อม
ส าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์และผู้
มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออก
ให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 0 ชุด -กรณีนิติบุคคลเป็น 
ผู้แจ้ง/รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า 

3) ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทน
ของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 

- 0 1 ชุด -กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจ าตัว
ประชาชนทั้งของผู้
มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ 

4) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ 

กรมที่ดิน 0 1 ชุด -รับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกหน้า 

5) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้
ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้ง
สถานที่ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ 

- 0 1 ชุด -รับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกหน้า 

6) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้
ขออนุญาตท าทางเชื่อมระหว่าง
บริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนน
สาธารณะทางหลวงหรือถนนส่วน
บุคคลเพื่อใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการ
น้ ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่งเพื่อ
การจ าหน่ายหรือขายหรือส าเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนา
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะทางหลวง
ถนนส่วนบุคคลหรือล าน้ าสายนั้น 
 

- 0 1 ชุด -รับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกหน้า 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

7) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบ
กิจการพร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่
อยู่ภายในรัศมี๕๐เมตร 

- 3 0 ชุด -วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า 

8) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบ
กิจการ 

- 3 0 ชุด -วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า 

9) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ ์

- 3 0 ชุด -วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า 

10) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง
ของถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินขนาด
ใหญ่ 

- 1 0 ชุด -วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า 

11) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่
เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความ
มั่นคงแข็งแรงระบบความปลอดภัย
และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บ
น้ ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆและเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกรพร้อมทั้งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด -รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า 

12) ผลการทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บน้ ามัน (กรณีสถานีบริการน้ ามัน
ประเภทคลักษณะที่หนึ่งและสถานี
บริการน้ ามันประเภทจลักษณะที่
หนึ่ง) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

-ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามันกรมธุรกิจพลังงาน 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น๒๐ เลขที ่๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๗๙๔๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th)  
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที ่๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๗๙๔๔๑๑๑ 
 

http://www.doeb.go.th/
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3) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมืองหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170  
โทร. 075-337737 โทรสาร 075-389591/www.huasai.go.th 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

 


