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คู่มือสําหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที� 1 : ขั นตอนออกคําสั�ง

รับคําขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น 
 

1. ชื�อกระบวนงาน:การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ%ามนั (ระยะที
 1 : ขั%นตอนออกคาํสั
งรับคาํ

ขอรับใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ%ามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับ

การประกอบกิจการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติมและประกาศที�ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกิจการนํ'ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� องกาํหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 2 สถานที�ยื�นแบบคาํ

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื� องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญติัควบคุมนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นที�ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ
น  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอที�มากที�สุด 0  

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ%ามนั 

(ระยะที
 1 : ขั%นตอนออกคาํสั
งรับคาํขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 12:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าไร่  อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 075-466263-4 โทรสาร 075-466263/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกาํหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูรั้บใบอนุญาตรายใดประสงคที์
จะแก◌้ไขเปลี
ยนแปลงลกัษณะของสถานที
ประกอบกิจการใหแ้ตกต่างไปจากที
ไดรั้บ

อนุญาตตอ้งยื
นขอแกไ้ขเปลี
ยนแปลงตามแบบธพ.น .๔ 
 
2 .ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งเช่นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ
งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นตน้ 
 

3. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการคาํนวณตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ%ามนัเชื%อเพลิงพ.ศ. 

๒๕๕๒ 
 

หมายเหตุ : 
 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ
มเติมไดใ้นขณะนั%นผูรั้บคาํขอและผู ้

ยื
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื
นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมหากผูย้ื
นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ
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คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

2. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั%นเรียบร้อยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

4. ทั%งนี%จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื
นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที
พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม

ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั นตอน 
รายละเอยีดของขั นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รับคาํขอและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
คาํขอและความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานที
กาํหนด
และส่งเรื
องใหส้าํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ%ามนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คาํขอ 
- ตรวจสอบสถานที
เบื%องตน้ 

- แผนผงัโดยสังเขป 

42 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ%ามนั 

- 
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ที� ประเภทขั นตอน 
รายละเอยีดของขั นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภยัระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อนํ%ามนัระบบ
ท่อดบัเพลิงระบบบาํบดันํ%า
เสียหรือแยกนํ%าปนเปื% อน
นํ%ามนัระบบอุปกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิ
งปลูกสร้างอื
นแลว้แต่

กรณี 
- รายการคาํนวณความ

มั
นคงแขง็แรงและระบบที

เกี
ยวขอ้ง 
 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจง้ผล
การพิจารณา 
 

2 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ%ามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั%นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอแก้ไข
เปลี1ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวั
ประชาชนทั 9งของผู้
มอบอํานาจและ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(เดมิ) 

สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ 9ามนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ที1ดิน
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ที1ดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ที1ดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานที1
มีหน้าที1ดแูลและ
รับผิดชอบที1ดนิ
ดงักลา่ว 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

สําเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที1ดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

7) 
แผนผงั
โดยสงัเขป

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบท่อนํ 9ามนั
ระบบท่อดบัเพลิง
ระบบบําบดันํ 9า
เสียหรือแยกนํ 9า
ปนเปื9อนนํ 9ามนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิ1ง
ปลกูสร้างอื1น
แล้วแตก่รณี 

8) 

รายการคํานวณ
ความมั1นคง
แข็งแรงและ
ระบบที1เกี1ยวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องที1
ใบอนญุาต) 

10) 
สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้วยสําเนา
แผนผงัที1ได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชื1อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัที1ได้รับ
อนญุาตทําสิ1ง
ลว่งลํ 9าลํานํ 9า 

11) 

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที1๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

12) อื1นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช

โทรศพัท ์: 075-466263-4  โทรสาร 075-466263  /www.tharai.go.th หมายเหตุ- 

  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื
องกาํหนดสถานที
แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที
๒สถานที
ยื
นแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วนัที�พมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศุภวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี�ยนแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที� 2 : ขั นตอนออก

ใบอนุญาต) 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น 
 

1. ชื�อกระบวนงาน:การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ%ามนั (ระยะที
 2 : ขั%นตอนออกใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ%ามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับ

การประกอบกิจการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติมและประกาศที�ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกิจการนํ'ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� องกาํหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 2 สถานที�ยื�นแบบคาํ

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื� องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญติัควบคุมนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นที�ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ
น  



2/7 

 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการแจง้
การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ%ามนัเชื%อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอที�มากที�สุด 0  

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ%ามนั 

(ระยะที
 2 : ขั%นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 075-466263-4 โทรสาร 075-466263 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกาํหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 
 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไ้ขเปลี
ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทาํไดก้็ต่อเมื
อผูข้อรับใบอนุญาตได้

ดาํเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแลว้เสร็จถูกตอ้งตรงตามที
กฎกระทรวงที
เกี
ยวขอ้งกาํหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเก็บนํ%ามนัระบบท่อนํ%ามนัและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 

2. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งเช่นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ
งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นตน้ 
 

3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ%ามนั

เชื%อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

หมายเหตุ : 
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1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ
มเติมไดใ้นขณะนั%นผูรั้บคาํขอและผู ้

ยื
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื
นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมหากผูย้ื
นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ

คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

2. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั%นเรียบร้อยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

4. ทั%งนี%จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื
นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที
พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม

ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั นตอน 
รายละเอยีดของขั นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รับหนงัสือหรือคาํ
ขอและตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานที

กาํหนดและส่งเรื
องให้
สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจ
นํ%ามนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที
และสิ
งก่อสร้าง 

27 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ%ามนั 

- 
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ที� ประเภทขั นตอน 
รายละเอยีดของขั นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํ%ามนัระบบท่อนํ%ามนัและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่
ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ%ามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั%นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ผลการทดสอบ
ถงัเก็บนํ �ามนั

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ระบบท่อนํ �ามนั
และอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกนั
อนัตรายจาก
ฟ้าผา่ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงัที-ได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชื-อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัที-ได้รับ
อนญุาตทําสิ-ง
ลว่งลํ �าลํานํ �า 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 



6/7 

 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที-๓ 

4) อื-นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
 

2) หากมีการติดตั งภาชนะบรรจุนํ ามันเพิ�มเติมจากที�ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียค าธรรมเนียมการ

อนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํ ามันในส่วนที�เพิ�มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

วธีิการและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้งการอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการประกอบกจิการนํ ามันเชื อเพลงิ

พ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช

โทรศพัท ์: 075-466263-4  /www.tharai.go.th หมายเหตุ- 

  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื
องกาํหนดสถานที
แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที
๒สถานที
ยื
นแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓พ.ศ. ๒๕๕ 
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- 

 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วนัที�พมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศุภวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ�ามัน 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ 

กระทรวง:กระทรวงหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น 
 

1. ชื�อกระบวนงาน:การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ&ามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับ

การประกอบกิจการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� องกาํหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 2 สถานที�ยื�นแบบคาํ

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื� องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบัญญติัควบคุมนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื�นที�ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการแจง้
การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ&ามนัเชื&อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี�ยต่อเดือน350  

 จํานวนคําขอที�มากที�สุด 350  

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั 
12/05/2015 10:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 
075-466263-4  โทรสาร 075-466263 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกาํหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 
 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายถึุงวนัที
๓๑ธนัวาคมของปีนั&นการต่ออายใุบอนุญาตใหย้ื
นคาํขอตามแบบธพ.น. ๓พร้อม

เอกสารหลกัฐานที
ถูกตอ้งครบถว้นภายใน๖๐วนัก่อนวนัที
ใบอนุญาตสิ&นอายุ 
 

หมายเหตุ : 
 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ
มเติมไดใ้นขณะนั&นผูรั้บคาํขอและผู ้

ยื
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื
นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมหากผูย้ื
นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ

คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

2. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั&นเรียบร้อยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

4. ทั&งนี&จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื
นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที
พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม

ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
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13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอยีดของขั�นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รับคาํขอและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
คาํขอและความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานที
กาํหนด
และส่งเรื
องใหส้าํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ&ามนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ
ปลอดภยั - เอกสารหลกัฐาน

ประกอบโดยมีระยะเวลา
พิจารณาดงันี&  - กรณียื
นเรื
อง

ในเดือนพฤศจิกายนใช้
ระยะเวลาพิจารณา 42 วนั - 

กรณียื
นเรื
องในเดือน
ธนัวาคมใชร้ะยะเวลา
พิจารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วนั 
 

14. งานบริการนี�ผ่านการดําเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั&นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวั
ประชาชนทั /งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

2) 
สําเนา
ใบอนญุาต

สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบกิจการ นํ /ามนั 

3) 

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที9๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) อื9นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํ�ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

วธีิการและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้งการอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการประกอบกจิการนํ�ามันเชื�อเพลงิ

พ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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โทรศัพท์ 075-466263-4 /www.tharai.go.th หมายเหตุ- 
  

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที� 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื
องกาํหนดสถานที
แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที
๒สถานที
ยื
นแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วนัที�พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศุภวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย ขจรชยัผดุงศุภไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการนํ�ามัน (ระยะที� 1 : ขั�นตอนออกคําสั�งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น 
 

1. ชื�อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั (ระยะที
 1 : ขั&นตอนออกคาํสั
งรับคาํขอรับ

ใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ&ามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับ

การประกอบกิจการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติมและประกาศที�ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกิจการนํ'ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� องกาํหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 2 สถานที�ยื�นแบบคาํ

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื� องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญติัควบคุมนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื�นที�ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ
น  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอที�มากที�สุด 0  

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั (ระยะที


๑ : ขั&นตอนออกคาํสั
งรับคาํขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 
075-466263-4 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกาํหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนัประเภทก, ข, คลกัษณะที
สองและจลกัษณะที
สองตอ้งยื
นขอ

อนุญาตและตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงเก็บนํ&ามนัไดซึ้
 ง 
 

- สถานีบริการนํ&ามนัประเภทกหมายถึงสถานีบริการนํ&ามนัที
ใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ
งตั&งอยูใ่นพื&นที
ที
ติดเขตทาง

หลวงหรือถนนสาธารณะดา้นที
ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะที
มีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่12 เมตร

หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลดา้นที
ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะที
มีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่10

เมตรและเก็บนํ&ามนัไวใ้นถงัเก็บนํ&ามนัใตพ้ื&นดิน 
 

- สถานีบริการนํ&ามนัประเภทขหมายถึงสถานีบริการนํ&ามนัที
ใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ
งตั&งอยูใ่นพื&นที
ที
ติดเขต

ถนนสาธารณะดา้นที
ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะที
มีความกวา้งของถนนนอ้ยกวา่12เมตรหรือติดเขต

ถนนส่วนบุคคลดา้นที
ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะที
มีความกวา้งของถนนนอ้ยกวา่10เมตรและเก็บ

นํ&ามนัไวใ้นถงัเก็บนํ&ามนัใตพ้ื&นดิน 
 

- สถานีบริการนํ&ามนัประเภทคลกัษณะที
สองหมายถึงสถานีบริการนํ&ามนัที
ใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบกที
เก็บนํ&ามนัที
มี



3/10 

 

ปริมาณเกิน10,000ลิตรขึ&นไปไวใ้นถงัเก็บนํ&ามนัเหนือพื&นดินและจะเก็บนํ&ามนัที
มีปริมาณไม่เกิน5,000ลิตรไวใ้นถงัเก็บ

นํ&ามนัใตพ้ื&นดินอีกดว้ยก็ไดก้ารเก็บนํ&ามนัไวใ้นถงัเก็บนํ&ามนัเหนือพื&นดินใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะนํ&ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอ้ยเท่านั&น 
 

- สถานีบริการนํ&ามนัประเภทจลกัษณะที
สองหมายถึงสถานีบริการนํ&ามนัที
เก็บนํ&ามนัที
มีปริมาณเกิน10,000ลิตรขึ&นไปไว้

ในถงัเก็บนํ&ามนัเหนือพื&นดินถงัเก็บนํ&ามนัใตพ้ื&นดินหรือถงัเก็บนํ&ามนัที
ติดตั&งภายในโป๊ะเหล็กเพื
อใหบ้ริการแก่เรือการเก็บ
นํ&ามนัไวใ้นถงัเก็บนํ&ามนัเหนือพื&นดินหรือถงัเก็บนํ&ามนัที
ติดตั&งภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะนํ&ามนัชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟนอ้ยเท่านั&น 
 

2. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งเช่นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ
งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นตน้ 
 

3. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการคาํนวณตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ&ามนัเชื&อเพลิงพ.ศ. 
2552 

 

หมายเหตุ : 
 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ
มเติมไดใ้นขณะนั&นผูรั้บคาํขอและผู ้

ยื
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื
นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมหากผูย้ื
นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ

คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

2. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั&นเรียบร้อยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

4. ทั&งนี&จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื
นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที
พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม

ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
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13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอยีดของขั�นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รับคาํขอและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
คาํขอและความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานที
กาํหนด
และส่งเรื
องใหส้าํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ&ามนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คาํขอ 
- ตรวจสอบสถานที
เบื&องตน้ 

- แผนผงัโดยสังเขป 

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภยัระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อนํ&ามนัระบบ
ท่อดบัเพลิงระบบบาํบดันํ&า
เสียหรือแยกนํ&าปนเปื& อน
นํ&ามนัระบบอุปกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิ
งปลูกสร้างอื
นแลว้แต่

42 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอยีดของขั�นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณี 
- รายการคาํนวณความ

มั
นคงแขง็แรงและระบบที

เกี
ยวขอ้ง 
 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจง้ผล
การพิจารณา 
 

2 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนี�ผ่านการดําเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั&นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
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ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เดือน / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวั
ประชาชนทั 9งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ที:ดิน
เชน่โฉนดที:ดนิ / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมที:ดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ที:ดนิหรือ

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ที:ดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานที:
มีหน้าที:ดแูลและ
รับผิดชอบที:ดนิ
ดงักลา่ว 

5) 

สําเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที:ดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบท่อนํ 9ามนั
ระบบท่อดบัเพลิง
ระบบบําบดันํ 9า
เสียหรือแยกนํ 9า
ปนเปื9อนนํ 9ามนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากฟ้าผา่และสิ:ง
ปลกูสร้างอื:น
แล้วแตก่รณี 

7) 

รายการคํานวณ
ความมั:นคง
แข็งแรงและ
ระบบที:เกี:ยวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องที:
ใบอนญุาต) 

9) 

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงัที:ได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชื:อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัที:ได้รับ
อนญุาตทําสิ:ง
ลว่งลํ 9าลํานํ 9า 

- 0 1 ชดุ (ให้นํามายื:นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

10) สําเนาสญัญา - 0 1 ชดุ (ให้นํามายื:นก่อน
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที:๓ 

พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

11) อื:นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่  อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โทรศพัท ์075-466263-4/ www.tharai.go.th 
  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื
องกาํหนดสถานที
แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที
๒สถานที
ยื
นแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
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19. หมายเหตุ 
- 

 

วนัที�พมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศุภวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย ขจรชยัผดุงศุภไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการนํ�ามัน (ระยะที� 2 : ขั�นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าไร่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น 
 

1. ชื�อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั (ระยะที
 2 : ขั&นตอนออกใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ&ามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับ

การประกอบกิจการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติมและประกาศที�ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกิจการนํ'ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ'ามนัเชื'อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� องกาํหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 2 สถานที�ยื�นแบบคาํ

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื� องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญติัควบคุมนํ'ามันเชื'อเพลิงพ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื�นที�ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการแจง้
การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ&ามนัเชื&อเพลิงพ.ศ. 2556  
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ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอที�มากที�สุด 0  

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ&ามนั (ระยะที
 

2 : ขั&นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าไร่  อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 075-466263-4 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกาํหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 
 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทาํไดก้็ต่อเมื
อผูข้อรับใบอนุญาตไดด้าํเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแลว้เสร็จถูกตอ้งตรงตามที
กฎกระทรวงที
เกี
ยวขอ้งกาํหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํ&ามนัระบบ
ท่อนํ&ามนัและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 

2. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งเช่นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ
งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นตน้ 
 

3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ&ามนั

เชื&อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

หมายเหตุ : 
 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ
มเติมไดใ้นขณะนั&นผูรั้บคาํขอและผู ้

ยื
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื
นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมหากผูย้ื
นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ
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คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

2. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั&นเรียบร้อยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

4. ทั&งนี&จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื
นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที
พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม

ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
 

 

13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอยีดของขั�นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รับหนงัสือหรือคาํ
ขอและตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานที

กาํหนดและส่งเรื
องให้
สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที
และสิ
งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํ&ามนัระบบท่อนํ&ามนัและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่

27 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอยีดของขั�นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วนั สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ&ามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี�ผ่านการดําเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั&นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บนํ �ามนั
ระบบท่อนํ �ามนั
และอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากฟ้าผา่ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงัที-ได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชื-อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัที-ได้รับ
อนญุาตทําสิ-ง
ลว่งลํ �าลํานํ �า 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที-๓ 

4) อื-นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ค่าธรรมเนียม  200 บาท 

หมายเหตุ - 
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํ�ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

วธีิการและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้งการอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการประกอบกจิการนํ�ามันเชื�อเพลงิ

พ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไร่  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์ 075-466263-4  www.tharai.go.th  หมายเหตุ- 
  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื
องกาํหนดสถานที
แจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที
๒สถานที
ยื
นแบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วนัที�พมิพ์ 17/07/2558 
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สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศุภวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย ขจรชยัผดุงศุภไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวศิิษฎ ์
 

 

 

 


