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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค าสั่ง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน  พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบ      
ค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย         
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13 
  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  

ถนนเทศบาล 2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22 
โทรสาร 0-3724-2702  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภทก , ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขอ
อนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ซึ่ง  
 
- สถานีบริการน้ ามันประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขต
ทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า   
12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อย
กว่า 10 เมตร และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน 
 
- สถานีบริการน้ ามันประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขต
ถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า  12 เมตร หรือติด
เขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า  10 เมตร       
และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน 
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- สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
ที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน  
5,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ ามัน
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 

- สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร  
ขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดต้ังภายในโป๊ะเหล็ก  เพื่อให้บริการแก่เรือ
การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดต้ังภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมาย          
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 

3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2522 
 

หมายเหตุ : 
 

1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและ      
ผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข          
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
 

4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อม
ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด  
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13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด
และส่งเรื่องให้ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน้ ามันระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบ าบัดน้ า
เสียหรือแยกน้ าปนเปื้อน
น้ ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่
กรณี 
- รายการค านวณความ

42 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

- 
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ที ่ ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้อง 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา 
 

2 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
ทกุหน้า) 
 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
ทกุหน้า) 
 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
ทกุหน้า) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอรับ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ  
(แบบ ธพ.น. 1) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดนิ
เชน่โฉนดท่ีดนิ / 
น.ส.3 / น.ส.3 ก / 
ส.ค.1 เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูลและ

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 



7/9 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลา่ว 

5) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบทอ่น า้มนั
ระบบทอ่ดบัเพลิง 
ระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้
ปนเปือ้นน า้มนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิ่ง
ปลกูสร้างอ่ืน
แล้วแตก่รณี 

 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 



8/9 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

 

- 1 0 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องท่ี
ใบอนญุาต) 

9) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

 

- 0 1 ชดุ (ให้น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 



9/9 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (ให้น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

11) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)  
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1491 ต่อ 22  โทรสาร 0-3724-2702    
4) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)  

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. 1 
 

19. หมายเหตุ 
        - 

http://www.sakaeocity.go.th/


แบบ ธพ.น.๑

ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญำต
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต...........……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. สถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..…………………………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๓



แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน  O น.ส.๓  O น.ส.๓ก  O ส.ค.๑  O อื่นๆ ………………...................................…………
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
      ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ ส ำเนำหนังสือแจง้กำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอ่สร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ำมัน ระบบท่อดับเพลิง 
      ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือแยกน้ ำปนเปือ้นน้ ำมัน ระบบอปุกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และส่ิงปลูก
      สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๓ ชุด 
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตท ำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
      ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ท ำส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

หน้ำ ๒ จำก ๓



แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขออนุญำต
 ๖.๑ ขอ้มูลภำชนะบรรจนุ้ ำมัน

 ไวไฟน้อย
 ไวไฟปำนกลำง
 ไวไฟมำก

 ๖.๒ ขอ้มูลอื่นๆ (ถำ้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ประเภทภำชนะ ขนำด จ ำนวน ปริมำตรรวม (ลิตร)

ปริมำตรรวม (ลิตร)

หน้ำ ๓ จำก ๓

ชนิดน้ ำมัน ประเภทน้ ำมัน


