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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน  (คลักษณะที1่, งและจ
ลักษณะที1่) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานบีริการน้าํมัน  (คลักษณะที1่, งและจลักษณะที1่) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้าํมัน 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกจิการน้าํมนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกนัอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามนัพ.ศ. 2556 

3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้าํมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

4) ประกาศกรมธรุกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานทีย่ื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกิจการน้าํมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานบีริการน้าํมัน  

(คลักษณะที๑่, งและจลักษณะที่๑) 14/05/2015 12:58  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 

โทร.032-591218 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานบีริการน้ํามันประเภทคลักษณะทีห่นึง่, งและจลักษณะที่หนึ่งตองแจงขอ

ประกอบกิจการกอนจงึเก็บน้ํามนัไดซึ่ง 

- สถานีบริการน้ํามนัประเภทคลักษณะทีห่นึ่งไดแกสถานบีริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้าํมันทีม่ี

ปริมาณไมเกนิ 10,000 ลิตรไวในถังเก็บน้าํมันเหนือพืน้ดินและจะเก็บน้ํามนัไวในถังน้ํามนัรวมกันไมเกิน 2 ถังอีกดวยก็ได

โดยการเก็บน้าํมันไวในถงัเก็บน้าํมันเหนอืพื้นดินใหเกบ็ไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟนอยเทานัน้ 

- สถานีบริการน้ํามนัประเภทงไดแกสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้าํมันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย

ไวในถงัน้าํมันโดยการเก็บน้าํมันไวในถงัน้าํมันใหเก็บไดไมเกินชนิดละ 2 ถัง 

- สถานีบริการน้ํามนัประเภทจลักษณะที่หนึ่งไดแกสถานบีริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย

ที่มีปริมาณไมเกิน 10,000ลิตรไวในถังเก็บน้ํามนัเหนือพืน้ดินหรือถังเกบ็น้ํามนัที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแก

เรือโดยการเกบ็น้ํามนัไวในถงัเก็บน้ํามนัเหนือพืน้ดินหรือถังเก็บน้าํมันทีติ่ดต้ังภายในโปะเหล็กใหเกบ็ไดเฉพาะน้ํามันชนิด

ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานัน้ 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเปนตน 

3. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้าํมนัเช้ือเพลิง

พ.ศ. 2552 
หมายเหตุ : 
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกาํหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพิม่เติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่

กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามีความครบถวนและถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

4. ทั้งนีจ้ะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนบัแตวันทีพ่ิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กาํหนด 
 

6 ชั่วโมง กรมธุรกิจ

พลังงาน 

- 

2) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบรับแจง 
 

1 ชั่วโมง สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบแจงการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที่ 2  (แบบธพ.ป.

๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

พรอมสําเนา

รายละเอียด

วัตถุประสงคและ

ผูมีอํานาจลงช่ือ

แทนนิติบุคคลที่

ออกใหไมเกนิ

หนึง่รอยแปดสิบ

วัน 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล

เปนผูแจง / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) 

สําเนาหนงัสือ

แสดงความเปน

ตัวแทนของ

บุคคลหรือนิติ

บุคคลผูแจง 

- 0 1 ชุด (กรณีตัวแทนของ

บุคคลหรือนิติ

บุคคลเปนผูแจง / 

พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทัง้ของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

สําเนาหรือ

ภาพถายโฉนด

ที่ดิน / น.ส.๓ / 

น.ส.๓ก / ส.ค.๑

หรือเอกสาร

แสดงสิทธิใน

ที่ดินอ่ืนๆ 

กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวาผูแจงมี

สิทธิใชที่ดินหรือ

หนงัสือยนิยอม

ของเจาของทีดิ่น

หรือหนวยงานที่

มีหนาที่ดูแล

รับผิดชอบที่ดิน

ใหใชที่ดินเปน

ที่ต้ังสถานที่

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที่ 2 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

6) 

สําเนาหนงัสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนา

แผนผังบริเวณที่

ไดอนุญาตใหผู

ขออนุญาต

ทําทางเช่ือม

ระหวางบริเวณที่

ไดรับอนุญาตกับ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

เพื่อใชเปนทาง

สําหรับ

ยานพาหนะเขา

ออกสถานีบริการ

น้ํามนัประเภท

คลักษณะทีห่นึ่ง

เพื่อการจําหนาย

หรือขายหรือ

สําเนาหนงัสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนา

แผนผังบริเวณที่

ไดรับอนุญาตให

ทําส่ิงลวงลํ้าลํา

น้ําจากเจาหนาที่

ผูดูแลและ

รับผิดชอบถนน

สาธารณะทาง

หลวงถนนสวน

บุคคลหรือลําน้ํา

สายนัน้ 

7) 

แผนที่สังเขป

แสดงสถานที่

ประกอบกิจการ

พรอมทัง้แสดงส่ิง

ปลูกสรางที่อยู

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภายในรัศมี 50 

เมตร 

8) 

แผนผังบริเวณ

ของสถานท่ี

ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

9) 

แบบกอสรางถงั

เก็บน้าํมนัเหนอื

พื้นดินขนาดใหญ

พรอมระบบทอ

และอุปกรณ 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

10) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรงของถัง

เก็บน้าํมนัเหนอื

พื้นดินขนาดใหญ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

11) 

หนงัสือรับรอง

จากวิศวกรสาขา

ที่เกีย่วของซึง่เปน

ผูคํานวณความ

มั่นคงแข็งแรง

ระบบความ

ปลอดภัยและ

ระบบควบคุม

มลพิษของถังเก็บ

น้ํามนัเหนือ

พื้นดินขนาดใหญ

และส่ิงปลูกสราง

ตางๆและเปนผู

ไดรับอนุญาตให

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ตามกฎหมายวา

ดวยวิศวกรพรอม

ทั้งแนบภาพถาย

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

12) 

ผลการทดสอบ

และตรวจสอบถัง

เก็บน้าํมนั (กรณี

สถานบีริการ

น้ํามนัประเภท

คลักษณะทีห่นึ่ง

และสถานีบริการ

น้ํามนัประเภทจ

ลักษณะทีห่นึง่) 

- 1 0 ชุด - 

13) อ่ืนๆ (ถาม)ี - 0 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี

ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 

หมายเหตุ- 
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3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖ 
19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 04/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


