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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ �ามนั (ระยะที� 1 : 

ข ั�นตอนออกคาํส ั�งรบัคําขอรบัใบอนุญาต) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ�ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที�สอง และ จ ลักษณะที�สอง ตอ้งยื�นขออนุญาต 

และตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อนจงึเก็บนํ�ามันได ้ซึ�ง 

 

- สถานบีรกิารนํ�ามัน ประเภท ก หมายถงึ สถานีบรกิารนํ�ามันที�ใหบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึ�งตั �งอยู่ในพื�นที�ที�ตดิเขตทาง

หลวงหรอืถนนสาธารณะ ดา้นที�ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสําหรับยานพาหนะที�มคีวามกวา้งของถนน ไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร หรอื

ตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นที�ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสําหรับยานพาหนะที�มคีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บ

นํ�ามันไวใ้นถงัเก็บนํ�ามันใตพ้ื�นดนิ 

 

- สถานบีรกิารนํ�ามัน ประเภท ข หมายถงึ สถานบีรกิารนํ�ามันที�ใหบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึ�งตั �งอยู่ในพื�นที�ที�ตดิเขตถนน

สาธารณะดา้นที�ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะ ที�มคีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตร หรอืตดิเขตถนนสว่น

บคุคลดา้นที�ใชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะที�มคีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บนํ�ามันไวใ้นถังเก็บ

นํ�ามันใตพ้ื�นดนิ 

 

- สถานบีรกิารนํ�ามัน ประเภท ค ลักษณะที�สอง หมายถงึ สถานบีรกิารนํ�ามันที�ใหบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ที�เก็บนํ�ามันที�มี

ปรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึ�นไป ไวใ้นถงัเก็บนํ�ามันเหนอืพื�นดนิ และจะเก็บนํ�ามันที�มปีรมิาณไม่เกนิ 5,000ลติร ไวใ้นถังเกบ็นํ�ามัน

ใตพ้ื�นดนิอกีดว้ยก็ได ้การเก็บนํ�ามันไวใ้นถังเก็บนํ�ามันเหนือพื�นดนิ ใหเ้กบ็ไดเ้ฉพาะนํ�ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ย

เทา่นั�น 

 

- สถานบีรกิารนํ�ามัน ประเภท จ ลักษณะที�สอง หมายถงึ สถานบีรกิารนํ�ามันที�เก็บนํ�ามันที�มปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึ�นไป ไวใ้น

ถังเก็บนํ�ามันเหนือพื�นดนิ ถังเกบ็นํ�ามันใตพ้ื�นดนิ หรอืถังเกบ็นํ�ามันที�ตดิตั �งภายในโป๊ะเหลก็ เพื�อใหบ้รกิารแก่เรอื การเก็บนํ�ามันไว ้

ในถังเก็บนํ�ามันเหนอืพื�นดนิหรอืถงัเก็บนํ�ามันที�ตดิตั �งภายในโป๊ะเหล็ก ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะนํ�ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟ

นอ้ยเทา่นั�น 

 

2. ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายอื�นที�เก ี�ยวขอ้ง เชน่ กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมือง กฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณ แบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณ ตอ้งมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารนํ�ามันเชื�อเพลงิ พ.ศ. 

2552 

 

หมายเหตุ : 

 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั �น ผูรั้บคาํขอและผูย้ื�น

คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคาํขอดําเนนิการ

แกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไม่ดาํเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคาํขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ ื�นคําขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งนั �นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเร ิ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทั �งนี� จะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัที�พจิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ัดเจน พรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับ
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คา่ไปรษณยีล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณยี์ไทย จํากัดกาํหนด 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วันทาํการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที� รับคําขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของคาํขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที�กําหนด 
และสง่เรื�องใหส้ํานักความปลอดภยัธุรกจินํ�ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ผูร้บัผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานที�เบื�องตน้ 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบรเิวณ 
- แบบกอ่สรา้ง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคมุมลพษิ ระบบ
ทอ่นํ�ามัน ระบบทอ่ดบัเพลงิ ระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืแยกนํ�า
ปนเปื�อนนํ�ามัน ระบบอปุกรณน์ริภยั  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผา่   
- ส ิ�งปลกูสรา้งอื�น แลว้แตก่รณี  
- รายการคาํนวณความมั�นคงแข็งแรงและระบบที�เกี�ยวขอ้ง 
 
(หมายเหต:ุ -)  

42 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ  (แบบ ธพ.น. ๑) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

กรมธุรกจิพลังงาน 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบัตรประจําตวัประชาชนทั�งของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ ี�ดนิ เชน่ โฉนดที�ดนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ 
ก / ส.ค.๑ เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมที�ดนิ 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาต   มสีทิธใิชท้ ี�ดนิ หรอื
หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ ี�ดนิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานที�มี
หนา้ที�ดแูลและรบัผดิชอบที�ดนิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ ี�ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 
 

แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้ง ระบบความ
ปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบทอ่นํ�ามนั ระบบทอ่ดบัเพลงิ 
ระบบบําบดันํ�าเสยีหรอืแยกนํ �าปนเปื�อนนํ�ามนั ระบบอปุกรณ์นริภยั 
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่และสิ�งปลกูสรา้ง
อ ื�น แลว้แตก่รณ ี
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

รายการคาํนวณความม ั�นคงแข็งแรง และระบบที�เก ี�ยวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกร พรอ้มสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งที�ใบอนุญาต) 

- 

12) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนญุาต
ทาํทางเชื�อมถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืสาํเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัที�ไดร้บัอนุญาต
ทาํสิ�งล่วงลํ�าลาํนํ �า 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (ใหนํ้ามายื�นกอ่นพจิารณาออกใบอนญุาต / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

13) 
 

อ ื�นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไม่ม ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลังงาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ี�คอมเพล็กซ ์อาคารบ ีชั �น 19 เลขที� 
555/2 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง/เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที� ๒ สถานที�ยื�น แบบคาํขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 23/09/2559 


