
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั (ระยะที ่1 : 
ข ัน้ตอนออกคาํส ัง่รบัคาํขอรบัใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ กระทรวงพลงังาน  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลกัษณะทีส่อง และ จ ลักษณะทีส่อง ตอ้งยืน่ขออนุญาต 
และตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน้ํามันได ้ซึง่ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามัน ประเภท ก หมายถงึ สถานีบรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทาง
หลวงหรอืถนนสาธารณะ ดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสําหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนน ไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร หรอื
ตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บ
น้ํามันไวใ้นถังเก็บน้ํามันใตพ้ืน้ดนิ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามัน ประเภท ข หมายถงึ สถานีบรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตถนน
สาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะ ทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตร หรอืตดิเขตถนนสว่น
บคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตร และเก็บน้ํามันไวใ้นถังเก็บ
น้ํามันใตพ้ืน้ดนิ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามัน ประเภท ค ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ี
ปรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึน้ไป ไวใ้นถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิ และจะเก็บน้ํามันทีม่ปีรมิาณไม่เกนิ 5,000ลติร ไวใ้นถังเก็บน้ํามัน
ใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ยก็ได ้การเก็บน้ํามันไวใ้นถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิ ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน้ํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ย
เทา่นัน้ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามัน ประเภท จ ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน้ํามันทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึน้ไป ไวใ้น
ถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิ ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืน้ดนิ หรอืถังเก็บน้ํามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก เพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื การเก็บน้ํามันไว ้
ในถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน้ํามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน้ํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟ
นอ้ยเทา่นัน้ 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
 
3. แผนผังบรเิวณ แบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณ ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 
2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์สําหรับ



คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดักําหนด 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่ 40130 
โทรศพท:์ 043462205 
โทรสาร: 043462205 
เว็บไซต:์ www.wunghinlad.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เปิดบรกิารทกุวนัจันทรถ์งึศกุร ์ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ที ่รับคําขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนด 
และสง่เรือ่งใหส้ํานักงานพลงังานจังหวดัขอนแกน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กรมธรุกจิพลงังาน 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 
- แผนผังโดยสงัเขป  
- แผนผังบรเิวณ 
- แบบกอ่สรา้ง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคมุมลพษิ ระบบ
ทอ่น้ํามัน ระบบทอ่ดับเพลงิ ระบบบําบัดน้ําเสยีหรอืแยกน้ํา
ปนเป้ือนน้ํามัน ระบบอปุกรณ์นริภัย  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผา่   
- สิง่ปลกูสรา้งอืน่ แลว้แตก่รณี  
- รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

42 วนัทําการ สาํนักความปลอดภัย
ธรุกจิน้ํามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักความปลอดภัย
ธรุกจิน้ํามัน 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ  (แบบ ธพ.น. ๑) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ 
ก / ส.ค.๑ เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาต   มสีทิธใิชท้ีด่นิ หรอื
หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานทีม่ ี
หนา้ทีดู่แลและรบัผดิชอบทีด่นิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองควบคมุการกอ่สรา้ง 

8) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 
 

แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้ง ระบบความ
ปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบทอ่นํา้มนั ระบบทอ่ดบัเพลงิ 
ระบบบําบดันํา้เสยีหรอืแยกนํา้ปนเป้ือนนํา้มนั ระบบอุปกรณน์ริภยั 
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่และสิง่ปลกูสรา้ง
อืน่ แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

รายการคํานวณความม ัน่คงแข็งแรง และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกร พรอ้มสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

12) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืสําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ทําสิง่ลว่งลํา้ลํานํา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใหนํ้ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

13) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยั ภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฏหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใหนํ้ามายืน่กอ่นออกใบอนุญาต / รับรองสําเนาถูกตอ้งทกุ
หนา้) 

- 

14) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท:์ 0-434-6220-5 
โทรสาร: 0-434-6220-5 
เว็บไซต:์ www.wunghinlad.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง กําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: $ProcedureName  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: $ProcedureOrgName 

ประเภทของงานบรกิาร: $ProcedureType 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: $ProcedureCategory 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



  
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556  
  
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน้ํามัน พ.ศ. 2556  
  
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว  
  
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง กําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบคําขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556  
  
6)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557  
  
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: $ProcedureImpactTypeName 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: $SupportOrg 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ
ใบอนุญาต) 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


