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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น. ๖ 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแตว่ันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกท าลายดังกล่าว 
 
หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า
ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้
ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์   ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ - ๔ 
โทรสาร    ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 
 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน 
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ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

27 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
2 วัน ส านักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ ามัน 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร    (แบบ ธพ.น.๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

6) 
 

หลักฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสูญหำย (กรณี
สูญหำย) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิมที่ถูกท ำลำย ในสำระส ำคัญ (กรณีถูก
ท ำลำยและอ่ืนๆ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

8) 
 

อ่ืนๆ(ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) คำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น ๒๐ เลขที่ 
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ 
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

๓) องค์การบริหารส่วต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓  www.tharai.go.th 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

       ๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง , ง และ จ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องแจ้งขอ
ประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน  ามันได้ ซึ่ง 
            - สถานีบริการน  ามัน ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บ
น  ามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน และจะเก็บน  ามันไว้ในถังน  ามันรวมกัน ไม่เกิน ๒ ถัง 
อีกด้วยก็ได้ โดยการเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน ให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เท่านั น 
          - สถานีบริการน  ามัน ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่เก็บน  ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ ปานกลาง หรือชนิด
ไวไฟน้อย ไว้ในถังน  ามัน โดยการเก็บน  ามันไว้ในถังน  ามัน ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง 
        - สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่เก็บน  ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามันที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการ
แก่เรือ โดยการเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามันที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 

      ๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

     ๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ : 
๑. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั งนี  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 



2/5 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐   
โทรศัพท์   ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ - ๔ 
โทรสาร    ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วัน 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
 

6 ชั่วโมง กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ลงนามในใบรับแจ้ง 

1 ชั่วโมง ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน  ามัน 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๒  (แบบ ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน พร้อมส ำเนำรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจ าตัวประชาชนทั งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรือภำพถ่ำย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ 
เอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ท่ีดิน
เป็นที่ตั งสถำนที่ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้อนุญำต
ให้ผู้ขออนุญำตท ำทำงเชื่อมระหว่ำงบริเวณที่ได้รับอนุญำตกับถนน
สำธำรณะ ทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทำงส ำหรับ
ยำนพำหนะเข้ำออกสถำนีบริกำรน  ำมันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยหรือขำย หรือส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญำตให้ท ำสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสำธำรณะ    ทำงหลวง ถนน
ส่วนบุคคล หรือล ำน  ำสำยนั น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ประกอบกิจกำร พร้อมทั งแสดงสิ่งปลูก
สร้ำงท่ีอยู่ภำยในรัศมี ๕๐ เมตร 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้ำงถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณควำมม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดิน
ขนำดใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจำกวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้ค ำนวณควำม
ม่ันคงแข็งแรง ระบบควำมปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ
ถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ   และ
เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร พร้อมทั งแนบภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

14) 
 

ผลกำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน  ำมัน (กรณีสถำนีบริกำร
น  ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง และสถำนีบริกำรน  ำมันประเภท จ 
ลักษณะท่ีหนึ่ง) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

15) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 

- 



5/5 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น ๒๐  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น ๑๙ 
เลขที ่๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
โทรศัพท์  ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓-๔  โทรสาร ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓  www.tharai.go.th 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำน  ำมัน ลักษณะที่สอง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ
น  ามันได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน  ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
ดังต่อไปนี  

(ก) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 
(ข) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน  ามัน
เชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ : 
๑. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั งนี  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์   ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ - ๔ 
โทรสาร    ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วัน 
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ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 

6 ชั่วโมง กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ลงนามในใบรับแจ้ง 

1 ชั่วโมง ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน  ามัน 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๒  (แบบ ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน พร้อมส ำเนำรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจ าตัวประชาชนทั งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรือภำพถ่ำย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ 
เอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ 

กรมท่ีดิน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ท่ีดิน
เป็นที่ตั งสถำนที่ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้อนุญำต
ให้ผู้ขออนุญำตท ำทำงเชื่อมระหว่ำงบริเวณที่ได้รับอนุญำตกับถนน
สำธำรณะ ทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทำงส ำหรับ
ยำนพำหนะเข้ำออกสถำนีบริกำรน  ำมันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยหรือขำย หรือส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญำตให้ท ำสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสำธำรณะ    ทำงหลวง ถนน
ส่วนบุคคล หรือล ำน  ำสำยนั น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ประกอบกิจกำร พร้อมทั งแสดงสิ่งปลูก
สร้ำงท่ีอยู่ภำยในรัศมี ๕๐ เมตร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้ำงถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
12) 

 
รำยกำรค ำนวณควำมม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดิน
ขนำดใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจำกวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้ค ำนวณควำม
ม่ันคงแข็งแรง ระบบควำมปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ
ถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ   และ
เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร พร้อมทั งแนบภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น ๒๐  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น ๑๙ 
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓  www.tharai.go.th 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2556 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะท่ี ๑ : ขั้นตอนกำรแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ถังเก็บน  ามัน ถังขนส่งน  ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน  ามันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการ
ทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี  

- คลังน  ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๕ ปี 
               - คลังน  ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน  ามันทุก ๒ ปี (ในเฉพาะพื นที่ตามกฎหมายก าหนด) 
               - สถานที่เก็บรักษาน  ามันและสถานีบริการน  ามัน ทดสอบครบวาระทุก ๑๐ ปี 
               - สถานที่เก็บรักษาน  ามันและสถานีบริการน  ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน  ามันทุก ๒ ปี 

  (ในเฉพาะพื นที่ตามกฎหมายก าหนด) 
๒. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตทราบ

ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 
๓. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน  ามันและ

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน  ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ
ตรวจสอบน  ามันพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั น 
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะ
ด าเนินการคืนเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะด าเนินการแก้ไข
เอกสาร หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์   ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ – ๔ 
โทรสาร    ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 25 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน   ที่ก าหนด และส่งเรื่อง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน 

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตรวจแผนการปฏิบัติงานใน
การทดสอบ และลงบันทึกนัดวันทดสอบร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

22 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน  ามัน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
แจ้งรับทราบแผนการทดสอบและตรวจสอบ 

2 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน  ามัน 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

6) 
 

แผนกำรทดสอบและตรวจสอบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น ๒๐  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น ๑๙ 
เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
๓) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

โทรศัพพท์ ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร ๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓  www.tharai.go.th 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรทดสอบถังครบวำระ ระยะท่ี ๒ : ขั้นตอนกำรเห็นชอบผลกำรทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่
วันที่ท าการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น 
 
หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
จะด าเนินการคืนเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาเอกสาร และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นจะด าเนินการแก้ไข
เอกสาร หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้
ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์   ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ – ๔ 
โทรสาร    ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๖๓ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาผลการทดสอบและตรวจสอบ 

42 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ลงนามในหนังสือเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 
2 วัน ส านักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ ามัน 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือแจ้งส่งผลกำรทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลกำรทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ฉบับจริงพร้อมลงลายมือชื่อรับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ) 

- 

3) 
 

ส ำเนำหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ และส ำเนำ
หนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) 

สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 

4) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น ๒๐  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ 
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  
๐๗๕ ๔๖๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร ๐๗๕ – ๔๖๖๒๖๓  www.tharai.go.th 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

