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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน  (ค ลักษณะท่ี1, ง และ จ 
ลักษณะท่ี1) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลโคกตมู อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั  (ค ลกัษณะท่ี1, ง และ จ ลกัษณะท่ี1) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลโคกตมู อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขเก่ียวกบักำรแจ้ง กำรอนญุำต และอตัรำค่ำธรรมเนียม
เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงระบบไฟฟำ้ และระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟำ้ผ่ำของสถำนทีป่ระกอบกิจกำรน ้ำมนั พ.ศ. 2556 
3) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว 
4) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง ก ำหนดสถำนทีแ่จ้งกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 สถำนที่ยืน่ แบบ

ค ำขอ และแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
5) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ค 
ลกัษณะท่ี1, ง และ จ ลกัษณะท่ี1) อบต.โคกตมู ธิตดิา  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม อ ำเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ 31140 โทรศพัท์ 044 

666244 เว็บไซต์ www.koktoom.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึง่, ง และ จ ลกัษณะท่ีหนึง่ ต้องแจ้งขอ
ประกอบกิจการก่อน จงึเก็บน า้มนัได้ ซึง่ 
- สถานีบริการน า้มนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึง่ ได้แก่ สถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บน า้มนั
ท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000 ลิตร ไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิ และจะเก็บน า้มนัไว้ในถงัน า้มนัรวมกนั ไมเ่กิน 2 ถงั อีก
ด้วยก็ได้ โดยการเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิ ให้เก็บได้เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เทา่นัน้ 
- สถานีบริการน า้มนั ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน า้มนัท่ีเก็บน า้มนัชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ ปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย ไว้ในถงัน า้มนั โดยการเก็บน า้มนัไว้ในถงัน า้มนั ให้เก็บได้ไมเ่กินชนิดละ 2 ถงั 
- สถานีบริการน า้มนัประเภท จ ลกัษณะท่ีหนึง่ ได้แก่ สถานีบริการน า้มนัท่ีเก็บน า้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000ลิตร ไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีตดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือ
ให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้
เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 
2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง กฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ เป็นต้น 
3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2552 
หมายเหต ุ: 
1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 
 

6 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลโคก
ตมู อ าเภอประ
โคนชยั จงัหวดั
บรีุรัมย์ 

- 

2) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลโคก
ตมู อ าเภอประ
โคนชยั จงัหวดั
บรีุรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 วนัท าการ 
13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบแจ้งกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคมุประเภท
ท่ี 2  (แบบ 
ธพ.ป.๑) 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลโคกตมู 
อ ำเภอประโคนชยั 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ ำนำจลง
นำม) 

2) 

หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน 
พร้อมส ำเนำ
รำยละเอียด 
วตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ ำนำจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ท่ีออกให้ไมเ่กิน
หนึง่ร้อยแปดสิบ
วนั 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล
เป็นผู้แจ้ง / รับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
หน้ำ) 

3) 

ส ำเนำหนงัสือ
แสดงควำมเป็น
ตวัแทนของ
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้แจ้ง 

- 0 1 ชดุ (กรณีตวัแทนของ
บคุคลหรือนิติ
บคุคลเป็นผู้แจ้ง / 
พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร/ 
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องเฉพำะบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนทัง้ของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ) 

4) 
ส ำเนำหรือ
ภำพถ่ำย โฉนด

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีดนิ / น.ส.๓ / 
น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
หรือ เอกสำร
แสดงสิทธิใน
ท่ีดนิอ่ืน ๆ 

5) 

ส ำเนำเอกสำร
แสดงวำ่ผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ท่ีดนิ หรือ
หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
หรือหน่วยงำนท่ี
มีหน้ำท่ีดแูล
รับผิดชอบท่ีดนิ
ให้ใช้ท่ีดนิเป็น
ท่ีตัง้สถำนท่ี
ประกอบกิจกำร
ควบคมุประเภท
ท่ี 2 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องทกุหน้ำ) 

6) 

ส ำเนำหนงัสือ
อนญุำตพร้อม
ด้วยส ำเนำ
แผนผงับริเวณท่ี
ได้อนญุำตให้ผู้
ขออนญุำต
ท ำทำงเช่ือม
ระหวำ่งบริเวณท่ี
ได้รับอนญุำตกบั
ถนนสำธำรณะ 
ทำงหลวง หรือ

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ถนนสว่นบคุคล
เพ่ือใช้เป็นทำง
ส ำหรับ
ยำนพำหนะเข้ำ
ออกสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท ค 
ลกัษณะท่ีหนึง่ 
เพ่ือกำรจ ำหนำ่ย
หรือขำย หรือ
ส ำเนำหนงัสือ
อนญุำตพร้อม
ด้วยส ำเนำ
แผนผงับริเวณท่ี
ได้รับอนญุำตให้
ท ำสิ่งลว่งล ำ้ล ำ
น ำ้จำกเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ดแูลและ
รับผิดชอบถนน
สำธำรณะ    ทำง
หลวง ถนนสว่น
บคุคล หรือล ำน ำ้
สำยนัน้ 

7) 

แผนท่ีสงัเขป
แสดงสถำนท่ี
ประกอบกิจกำร 
พร้อมทัง้แสดงสิ่ง
ปลกูสร้ำงท่ีอยู่
ภำยในรัศมี 50 
เมตร 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

8) 
แผนผงับริเวณ
ของสถำนท่ี
ประกอบกิจกำร 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 

9) 

แบบก่อสร้ำงถงั
เก็บน ำ้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนำดใหญ่ 
พร้อมระบบท่อ
และอปุกรณ์ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 

10) 

รำยกำรค ำนวณ
ควำมมัน่คง
แข็งแรงของถงั
เก็บน ำ้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนำดใหญ่ 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทกุหน้ำ) 

11) 

หนงัสือรับรอง
จำกวิศวกรสำขำ
ท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็น
ผู้ค ำนวณควำม
มัน่คงแข็งแรง 
ระบบควำม
ปลอดภยั และ
ระบบควบคมุ
มลพิษของถงัเก็บ
น ำ้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนำดใหญ่ 
และสิ่งปลกูสร้ำง
ตำ่ง ๆ   และเป็น
ผู้ได้รับอนญุำต
ให้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องทกุหน้ำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควบคมุตำม
กฎหมำยวำ่ด้วย
วิศวกร พร้อมทัง้
แนบภำพถ่ำย
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

12) 

ผลกำรทดสอบ
และตรวจสอบถงั
เก็บน ำ้มนั (กรณี
สถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท ค 
ลกัษณะท่ีหนึง่ 
และสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท จ 
ลกัษณะท่ีหนึง่) 

- 1 0 ชดุ - 

13) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) - 0 0 ชดุ - 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลโคกตมู อ าเภอประโคนชยั        จงัหวดับรีุรัมย์ 31140 

โทรศพัท์ 044 666244 เว็บไซต์ www.koktoom.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ 
- 

18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 25/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลโคกตมู 

อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


