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คูมือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำ

ขอรับใบอนุญาต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ

ใบอนุญาต) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลเมืองปากชอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ 

: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  
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11. ชองทางการใหบริการ 

1) สถานที่ใหบริการสำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  ตำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา /ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองตองยื่นขออนุญาต

และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ำมันไดซึ่ง 

- สถานีบริการน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตัง้อยูในพ้ืนที่ที่ติดเขตทาง

หลวงหรือถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒เมตร

หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๐เมตร

และเก็บน้ำมันไวในถังเก็บน้ำมันใตพื้นดิน 

- สถานีบริการน้ำมันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ำมันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีติดเขตถนน

สาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือติดเขตถนนสวน

บุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสำหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและเก็บน้ำมันไวในถัง

เก็บน้ำมันใตพ้ืนดิน 

- สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันที่มี

ปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรข้ึนไปไวในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันที่มีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไวในถังเก็บ

น้ำมันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ำมันไวในถังเก็บน้ำมันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด

ไวไฟนอยเทานั้น 

- สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไวใน

ถังเก็บน้ำมันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ำมันใตพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือใหบริการแกเรือการเก็บน้ำมันไว

ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ

นอยเทานั้น 

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคำนวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 

๒๕๕๒ 
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หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคำขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่น

คำขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอ

ดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืน

คำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 

(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสำหรับ

คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจำกัดกำหนด 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคำขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คำขอและความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานที่กำหนดและสง

เรื่องใหสำนักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ำมัน 

1 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ

คำขอ 

- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

42 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอน้ำมันระบบ

ทอดับเพลิงระบบบำบัดน้ำ

เสียหรือแยกน้ำปนเปอน

น้ำมันระบบอุปกรณนิรภัย 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา 

- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต

กรณี 

- รายการคำนวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เก่ียวของ 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 
 

2 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สำเนาถูกตองทุก

หนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

สำเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สำเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน๖

เดือน / รับรอง

สำเนาถูกตองทุก

หนา) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คำขอรับ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอำนาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ

อำนาจ (ถาม)ี 

พรอมสำเนาบัตร

ประจำตัว

ประชาชนของผู

มอบอำนาจและ

ผูรับมอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสำเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจำตัว

ประชาชนท้ังของผู

มอบอำนาจและ

ผูรับมอบอำนาจ) 

3) 

สำเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชที่ดิน

เชนโฉนดที่ดิน / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

/ ส.ค.๑เปนตน 

4) 

สำเนาเอกสาร

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิ

ใชที่ดินหรือ

หนังสือยินยอมให

ใชที่ดินหรือ

หนังสือยินยอม

จากหนวยงานที่มี

หนาที่ดูแลและ

รับผิดชอบที่ดิน

ดังกลาว 

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) 

สำเนาหนังสือแจง

การตรวจสอบ

การใชประโยชน

ที่ดินตาม

กฎหมายวาดวย

การผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกตองทุกหนา) 

6) 

แผนผังโดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษ

ระบบทอน้ำมัน

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบำบัดน้ำ

เสียหรือแยกน้ำ

ปนเปอนน้ำมัน

ระบบอุปกรณ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาและสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืน

แลวแตกรณี 

7) 

รายการคำนวณ

ความมั่นคง

แข็งแรงและ

ระบบที่เกี่ยวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกรพรอม

สำเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกตองท่ี

ใบอนุญาต) 

9) 

สำเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสำเนาแผนผัง

ที่ไดรับอนุญาต

ทำทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสำเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสำเนา

แผนผังท่ีไดรับ

อนุญาตทำสิ่ง

ลวงล้ำลำน้ำ 

- 0 1 ชุด (ใหนำมายื่นกอน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสำเนา

ถูกตองทุกหนา) 

10) สำเนาสัญญา - 0 1 ชุด (ใหนำมายื่นกอน
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่

๓ 

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสำเนา

ถูกตองทุกหนา) 

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมมี 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับรองเรียนของสำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  73 ถนนมิตรภาพ  

ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 เบอรโทรศัพท 0 4437 1496 เว็ปไซด  

http://www.pakchongcity.go.th 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนศนูยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคาร

บีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหต-ุ 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒

สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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19. หมายเหตุ 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ  

จัดทำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

 
 


