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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน 
                            (ค ลักษณะท่ี 1, ง และ จ ลักษณะท่ี 1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน  (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1 ) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเก่ียวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร

ประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ ำมัน พ.ศ. 2556 
3) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศท่ีออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
4) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเรื่องก ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่นแบบค ำขอ

และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
5) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง

การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 1วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน  

(คลักษณะที่๑, งและจลักษณะที่๑) 14/05/2015 12:58  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบำลต ำบลบึงเจริญ อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน  ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่ง, ง และ จ ลักษณะที่หนึ่งต้องแจ้งขอประกอบ
กิจการก่อนจึงเก็บน  ามันได้ซึ่ง 
- สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน  ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน  ามันที่มี
ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินและจะเก็บน  ามันไว้ในถังน  ามันรวมกันไม่เกิน 2 ถังอีกด้วยก็ได้
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โดยการเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 
- สถานีบริการน  ามันประเภทงได้แก่สถานีบริการน  ามันที่เก็บน  ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ใน
ถังน  ามันโดยการเก็บน  ามันไว้ในถังน  ามันให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง 
- สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน  ามันที่เก็บน  ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มี
ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามันที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่เรือ
โดยการเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามันที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 
2552 
หมายเหตุ : 
1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั นผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่ก าหนด 
 

6 ชั่วโมง กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชั่วโมง ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น  ามัน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 วันท าการ 
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบแจ้งการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 
2  (แบบธพ.ป.๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

2) 

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
พร้อมส าเนา
รายละเอียด
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่
ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคลเป็น
ผู้แจ้ง / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

ส าเนาหนังสือ
แสดงความเป็น
ตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลผู้
แจ้ง 

- 0 1 ชุด (กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง / 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนา
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนทั งของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

4) 

ส าเนาหรือ
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ / 
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือเอกสารแสดง
สิทธิในที่ดินอ่ืนๆ 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให้
ใช้ที่ดินเป็นที่ตั ง
สถานที่ประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

6) 

ส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยส าเนาแผนผัง
บริเวณท่ีได้
อนุญาตให้ผู้ขอ
อนุญาตท าทาง
เชื่อมระหว่าง
บริเวณท่ีได้รับ
อนุญาตกับถนน
สาธารณะทาง
หลวงหรือถนน
ส่วนบุคคลเพ่ือใช้
เป็นทางส าหรับ

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการ
น  ามันประเภท ค 
ลักษณะที่หนึ่ง
เพ่ือการจ าหน่าย
หรือขายหรือ
ส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยส าเนาแผนผัง
บริเวณท่ีได้รับ
อนุญาตให้ท าสิ่ง
ล่วงล  าล าน  าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
และรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวงถนน
ส่วนบุคคลหรือล า
น  าสายนั น 

7) 

แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
พร้อมทั งแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่
ภายในรัศมี 50 
เมตร 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

8) 
แผนผังบริเวณ
ของสถานที่
ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

9) 

แบบก่อสร้างถัง
เก็บน  ามันเหนือ
พื นดินขนาดใหญ่
พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 

10) 
รายการค านวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงของถัง

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้า) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เก็บน  ามันเหนือ
พื นดินขนาดใหญ่ 

11) 

หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็น
ผู้ค านวณความ
มั่นคงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภัยและ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น  ามันเหนือ
พื นดินขนาดใหญ่
และสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆและเป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกรพร้อม
ทั งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

12) 

ผลการทดสอบ
และตรวจสอบถัง
เก็บน  ามัน (กรณี
สถานีบริการ
น  ามันประเภท ค 
ลักษณะที่หนึ่ง
และสถานีบริการ
น  ามันประเภทจ
ลักษณะที่หนึ่ง) 

- 1 0 ชุด - 

13) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

       ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ 
- 

19. หมำยเหตุ 
- 

 
 

 
 

 


