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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน  (ค ลักษณะท่ี1, ง และ จ 

ลักษณะท่ี1) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั  (ค ลกัษณะท่ี1, ง และ จ ลกัษณะท่ี1) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 

2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

 

3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

 

4) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

5) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  1 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ค ลกัษณะท่ี1, ง และ จ 

ลกัษณะท่ี1) อบต.สากอ สําเนาคูมื่อประชาชน 24/08/2015 22:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 073-

654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 (กอง

ช่าง,กองศึกษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทูร้้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึง่, ง และ จ ลกัษณะท่ีหนึง่ ต้องแจ้งขอ

ประกอบกิจการก่อน จงึเก็บนํา้มนัได้ ซึง่ 

 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึง่ ได้แก่ สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บนํา้มนั

ท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000 ลิตร ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ และจะเก็บนํา้มนัไว้ในถงันํา้มนัรวมกนั ไมเ่กิน 2 ถงั อีก

ด้วยก็ได้ โดยการเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ ให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย

เทา่นัน้ 

 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนํา้มนัท่ีเก็บนํา้มนัชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ ปานกลาง หรือชนิดไวไฟ

น้อย ไว้ในถงันํา้มนั โดยการเก็บนํา้มนัไว้ในถงันํา้มนั ให้เก็บได้ไมเ่กินชนิดละ 2 ถงั 

 

- สถานีบริการนํา้มนัประเภท จ ลกัษณะท่ีหนึง่ ได้แก่ สถานีบริการนํา้มนัท่ีเก็บนํา้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ

น้อยท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000ลิตร ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิหรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีตดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือ

ให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิหรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้

เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 

 

2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง กฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ เป็นต้น 
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3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 

พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 
 

6 ชัว่โมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบแจ้งการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 2  (แบบ ธพ.ป.

๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน 

พร้อมสําเนา

รายละเอียด 

วตัถปุระสงค์ 

และผู้ มีอํานาจลง

ช่ือแทนนิตบิคุคล

ท่ีออกให้ไมเ่กิน

หนึง่ร้อยแปดสิบ

วนั 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล

เป็นผู้แจ้ง / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็น

ตวัแทนของ

บคุคลหรือนิติ

บคุคลผู้แจ้ง 

- 0 1 ชดุ (กรณีตวัแทนของ

บคุคลหรือนิติ

บคุคลเป็นผู้แจ้ง / 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

4) 

สําเนาหรือ

ภาพถ่าย โฉนด

ท่ีดนิ / น.ส.๓ / 

น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 

หรือ เอกสาร

แสดงสิทธิใน

ท่ีดนิอ่ืน ๆ 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้แจ้งมี

สิทธิใช้ท่ีดนิ หรือ

หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดนิ

หรือหน่วยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูล

รับผิดชอบท่ีดนิ

ให้ใช้ท่ีดนิเป็น

ท่ีตัง้สถานท่ี

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 2 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงับริเวณท่ี

ได้อนญุาตให้ผู้

ขออนญุาต

ทําทางเช่ือม

ระหวา่งบริเวณท่ี

ได้รับอนญุาตกบั

ถนนสาธารณะ 

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล

เพ่ือใช้เป็นทาง

สําหรับ

ยานพาหนะเข้า

ออกสถานีบริการ

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นํา้มนัประเภท ค 

ลกัษณะท่ีหนึง่ 

เพ่ือการจําหนา่ย

หรือขาย หรือ

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงับริเวณท่ี

ได้รับอนญุาตให้

ทําสิ่งลว่งลํา้ลํา

นํา้จากเจ้าหน้าท่ี

ผู้ดแูลและ

รับผิดชอบถนน

สาธารณะ    ทาง

หลวง ถนนสว่น

บคุคล หรือลํานํา้

สายนัน้ 

7) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงสถานท่ี

ประกอบกิจการ 

พร้อมทัง้แสดงสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีอยู่

ภายในรัศมี 50 

เมตร 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

8) 

แผนผงับริเวณ

ของสถานท่ี

ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

9) 
แบบก่อสร้างถงั

เก็บนํา้มนัเหนือ

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พืน้ดนิขนาดใหญ่ 

พร้อมระบบท่อ

และอปุกรณ์ 

10) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรงของถงั

เก็บนํา้มนัเหนือ

พืน้ดนิขนาดใหญ่ 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

11) 

หนงัสือรับรอง

จากวิศวกรสาขา

ท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็น

ผู้ คํานวณความ

มัน่คงแข็งแรง 

ระบบความ

ปลอดภยั และ

ระบบควบคมุ

มลพิษของถงัเก็บ

นํา้มนัเหนือ

พืน้ดนิขนาดใหญ่ 

และสิ่งปลกูสร้าง

ตา่ง ๆ   และเป็น

ผู้ได้รับอนญุาต

ให้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุตาม

กฎหมายวา่ด้วย

วิศวกร พร้อมทัง้

แนบภาพถ่าย

ใบอนญุาต

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

12) 

ผลการทดสอบ

และตรวจสอบถงั

เก็บนํา้มนั (กรณี

สถานีบริการ

นํา้มนัประเภท ค 

ลกัษณะท่ีหนึง่ 

และสถานีบริการ

นํา้มนัประเภท จ 

ลกัษณะท่ีหนึง่) 

- 1 0 ชดุ - 

13) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร

บี ชัน้ 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4715 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 

อาคารบี ชัน้ 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4111 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 

073-654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 

(กองชา่ง,กองศกึษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทู้ ร้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


