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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ �ามัน  (ค ลักษณะที#1, ง และ จ 
ลักษณะที#1) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื#อกระบวนงาน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ &ามนั  (ค ลกัษณะที
1, ง และ จ ลกัษณะที
1) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการนํ(ามนัเชื(อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานที�ประกอบกิจการนํ(ามนั พ.ศ. 2556 
3) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ(ามนัเชื(อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที�ออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
4) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 2 สถานที�ยื�น แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
5) พระราชบญัญติัควบคมุนํ(ามนัเชื(อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที#ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขเกี
ยวกบัการ
แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ &ามนัเชื &อเพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  1 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  

10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ &ามนั (ค ลกัษณะที
1, ง และ จ 
ลกัษณะที
1) (อบต.บ้านวา่น อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นว่าน  ม.2  ต.บา้นว่าน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110  

โทรศพัท์/โทรสาร  042-014706,042-014620/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั(งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํ &ามนัประเภท ค ลกัษณะที
หนึ
ง, ง และ จ ลกัษณะที
หนึ
ง ต้องแจ้งขอ
ประกอบกิจการก่อน จงึเก็บนํ &ามนัได้ ซึ
ง 
- สถานีบริการนํ &ามนั ประเภท ค ลกัษณะที
หนึ
ง ได้แก่ สถานีบริการนํ &ามนัที
ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที
เก็บนํ &ามนั
ที
มีปริมาณไมเ่กิน 10,000 ลิตร ไว้ในถงัเก็บนํ &ามนัเหนือพื &นดนิ และจะเก็บนํ &ามนัไว้ในถงันํ &ามนัรวมกนั ไมเ่กิน 2 ถงั อีก
ด้วยก็ได้ โดยการเก็บนํ &ามนัไว้ในถงัเก็บนํ &ามนัเหนือพื &นดนิ ให้เก็บได้เฉพาะนํ &ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เทา่นั &น 
- สถานีบริการนํ &ามนั ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนํ &ามนัที
เก็บนํ &ามนัชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ ปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย ไว้ในถงันํ &ามนั โดยการเก็บนํ &ามนัไว้ในถงันํ &ามนั ให้เก็บได้ไมเ่กินชนิดละ 2 ถงั 
- สถานีบริการนํ &ามนัประเภท จ ลกัษณะที
หนึ
ง ได้แก่ สถานีบริการนํ &ามนัที
เก็บนํ &ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยที
มีปริมาณไมเ่กิน 10,000ลิตร ไว้ในถงัเก็บนํ &ามนัเหนือพื &นดนิหรือถงัเก็บนํ &ามนัที
ตดิตั &งภายในโป๊ะเหล็กเพื
อ
ให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บนํ &ามนัไว้ในถงัเก็บนํ &ามนัเหนือพื &นดนิหรือถงัเก็บนํ &ามนัที
ติดตั &งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้
เฉพาะนํ &ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นั &น 
2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง กฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ
งแวดล้อมแหง่ชาติ เป็นต้น 
3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ &ามนัเชื &อเพลิง 
พ.ศ. 2552 
หมายเหต ุ: 
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ใน
ขณะนั &น ผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิ หากผู้ ยื
นคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ที
กําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั &นเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้องตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
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4. ทั &งนี & จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานที
กําหนด 
 

6 ชั
วโมง องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
วา่น อําเภอทา่
บอ่ จงัหวดั
หนองคาย 

- 

2) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชั
วโมง องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
วา่น อําเภอทา่
บอ่ จงัหวดั
หนองคาย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั &นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# 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) 
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15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบแจ้งการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที* 2  (แบบ ธพ.ป.
๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน 
พร้อมสําเนา
รายละเอียด 
วตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอํานาจลง
ชื*อแทนนิตบิคุคล
ที*ออกให้ไมเ่กิน
หนึ*งร้อยแปดสิบ
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
ประชาชนทั <งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

สําเนาหรือ
ภาพถ่าย โฉนด
ที*ดนิ / น.ส.๓ / 
น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
หรือ เอกสาร
แสดงสิทธิใน
ที*ดนิอื*น ๆ 

กรมที*ดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ที*ดนิ หรือ
หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที*ดนิ
หรือหน่วยงานที*
มีหน้าที*ดแูล
รับผิดชอบที*ดนิ
ให้ใช้ที*ดนิเป็น
ที*ตั <งสถานที*
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที* 2 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงับริเวณที*
ได้อนญุาตให้ผู้
ขออนญุาต
ทําทางเชื*อม
ระหวา่งบริเวณที*
ได้รับอนญุาตกบั

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถนนสาธารณะ 
ทางหลวง หรือ
ถนนสว่นบคุคล
เพื*อใช้เป็นทาง
สําหรับ
ยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการ
นํ <ามนัประเภท ค 
ลกัษณะที*หนึ*ง 
เพื*อการจําหนา่ย
หรือขาย หรือ
สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงับริเวณที*
ได้รับอนญุาตให้
ทําสิ*งลว่งลํ <าลํา
นํ <าจากเจ้าหน้าที*
ผู้ดแูลและ
รับผิดชอบถนน
สาธารณะ    ทาง
หลวง ถนนสว่น
บคุคล หรือลํานํ <า
สายนั <น 

7) 

แผนที*สงัเขป
แสดงสถานที*
ประกอบกิจการ 
พร้อมทั <งแสดงสิ*ง
ปลกูสร้างที*อยู่

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภายในรัศมี 50 
เมตร 

8) 
แผนผงับริเวณ
ของสถานที*
ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

9) 

แบบก่อสร้างถงั
เก็บนํ <ามนัเหนือ
พื <นดนิขนาดใหญ่ 
พร้อมระบบท่อ
และอปุกรณ์ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

10) 

รายการคํานวณ
ความมั*นคง
แข็งแรงของถงั
เก็บนํ <ามนัเหนือ
พื <นดนิขนาดใหญ่ 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

11) 

หนงัสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ที*เกี*ยวข้องซึ*งเป็น
ผู้ คํานวณความ
มั*นคงแข็งแรง 
ระบบความ
ปลอดภยั และ
ระบบควบคมุ
มลพิษของถงัเก็บ
นํ <ามนัเหนือ
พื <นดนิขนาดใหญ่ 
และสิ*งปลกูสร้าง
ตา่ง ๆ   และเป็น
ผู้ได้รับอนญุาต

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุตาม
กฎหมายวา่ด้วย
วิศวกร พร้อมทั <ง
แนบภาพถ่าย
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

12) 

ผลการทดสอบ
และตรวจสอบถงั
เก็บนํ <ามนั (กรณี
สถานีบริการ
นํ <ามนัประเภท ค 
ลกัษณะที*หนึ*ง 
และสถานีบริการ
นํ <ามนัประเภท จ 
ลกัษณะที*หนึ*ง) 

- 1 0 ชดุ - 

13) อื*นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น  ม.2 ต.บ้านวา่น  อ.ทา่บอ่  จ.หนองคาย  43110  

โทรศพัท์/โทรสาร 042-014706,042-014620 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น  www.tambolbanwan.com 
หมายเหตุ - 
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3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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 และเงื
อนไขเกี
ยวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม 

เกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ &ามนัเชื &อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 
 
 
 

 

วันที#พมิพ์ 10/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั &นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านวา่น 

อําเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 


