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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคํา
ขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี๑ 

: ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะท่ีสองและจลักษณะท่ีสองตองยื่นขอ

อนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซ่ึง 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขต

ทางหลวงหรือถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒
เมตรหรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๐
เมตรและเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขต
ถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือติดเขตถนน
สวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไวใน
ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน้ํามันท่ี
มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรข้ึนไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไวในถังเก็บ
น้ํามันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟนอยเทานั้น 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรข้ึนไป
ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือใหบริการแกเรือการเก็บ
น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอยเทานั้น 

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและ
ผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติด
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แสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 

1 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด/ 
กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย 
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา 
- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต
กรณี 
- รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวของ 

42 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด/ 
สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณา 
 

2 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด/ 
สํานักความ

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

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) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ถามี) พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบ

- 1 0 ชุด (พรอมปด
อากรแสตมป
ตามประมวล
รัษฎากร/ 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ 

รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัว
ประชาชนท้ัง
ของผูมอบ
อํานาจและ
ผูรับมอบ
อํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสารแสดง
สิทธิใชท่ีดินเชนโฉนด
ท่ีดิน / น.ส.๓ / น.ส.
๓ก / ส.ค.๑เปนตน 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุก
หนา) 

4) 

สําเนาเอกสารแสดงวา
ผูขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใชท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอมใหใช
ท่ีดินหรือหนังสือ
ยินยอมจากหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีดูแลและ
รับผิดชอบท่ีดิน
ดังกลาว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุก
หนา) 

5) 

สําเนาหนังสือแจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตาม
กฎหมายวาดวยการผัง
เมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุก
หนา) 

6) 

แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและ
แบบกอสรางระบบ
ความปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษระบบ
ทอน้ํามันระบบทอ
ดับเพลิงระบบบําบัด
น้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามันระบบ
อุปกรณนิรภัยแบบ

- 3 0 ชุด (วิศวกร
ผูออกแบบลง
นามทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจาก
ฟาผาและสิ่งปลูกสราง
อ่ืนแลวแตกรณี 

7) 
รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกร
ผูออกแบบลง
นามทุกหนา) 

8) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรพรอมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองท่ี
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทาง
หลวงหรือถนนสวน
บุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผังท่ี
ไดรับอนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่น
กอนพิจารณา
ออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกตองทุก
หนา) 

10) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผูไดรับ
ความเสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี๓ 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่น
กอนพิจารณา
ออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกตองทุก
หนา) 

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมี 
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คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววรรีภรณ เข็มออน 
อนุมัติโดย นายไชยยง นพคุณ 
เผยแพรโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววรรีภรณ เข็มออน 

 


