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คู่มือสาหรับประชาชน
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) (กธน.25)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามัน
พ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง , ง และ จ
ลักษณะที่หนึ่ง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้ามันได้ ซึง่
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่ห นึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน และจะ
เก็บน้ามันไว้ในถังน้ามันรวมกัน ไม่เกิน 2 ถัง อีกด้วยก็ได้ โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน
ให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ามัน โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังน้ามัน ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- - สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินหรือ
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ถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน
หรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /
หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บ ริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0
2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 / ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด
(หมายเหตุ: -)
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
6 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

1 ชั่วโมง

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน (ฉบับจริง 1 ชุด) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง /
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้แจ้ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจเเละผู้รับมอบอานาจ / รับรองสาเนาถูกต้อง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร)
6) สาเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน
ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
8) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล
เพื่อใช้เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือ
ลาน้าสายนั้น
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
9) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมที่ดิน

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
10) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
11) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
ท่อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
12) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็นผู้คานวณ
ความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
14) ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามัน (กรณีสถานีบริการ
น้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 15) อื่น ๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4717
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4111
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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