
ไม่ผ่าน 

ยื่นเรื่อง 

 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีภารกิจท่ีไดร้ับการถ่ายโอน 
จากกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน ้ามัน 
เชื อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอ้านาจหน้าท่ีในการตรวจตรา 
การรับแจง้ และการอนุญาตประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง 
ส้าหรับกิจการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิงประเภทท่ี 1,2 และ 3 

ขอรบับริการ/มขีอ้สงสยั ตดิตอ่ไดท้ี่ กองชา่ง 

เทศบาลต าบลไชยมงคล เลขที่ 666 หมูท่ี่ 1 

ถนนสายบา้นโกรกตะครอ้-บ้านหนองพลวงใหญ่ 
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000 

         โทร. 0-4408-1081  
กฎหมายได้ก้าหนดให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิง 
ซึ่งอยู่ในการก้ากับดูแลของรัฐ มี 3 ประเภท คือ 
1. ประเภทที่ 1 ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที 
ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ 
2. ประเภทที่ 2 ได้แก่ กิจการที่จะประกอบการ ต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน 
3. ประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้
อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได ้

ยื่นเอกสารธพ.น.6ก่อนใบ 

อนุญาตหมดอายุ 60 วัน 

ประเภทที่ขอต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้ประสงค์ประกอบกิจการยื่นค้า 

ขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ ตามแบบ ธพ.น.3 ต่อ 

อปท. 

ผู้ประกอบการยื่น 

เอกสาร ธพ.น.5 

  อปท.ตรวจสอบเอกสารค้าขอ 

อปท.ร่วมกับ สนง.พลังงาน 

ภูมิภาคตรวจสอบสถานที่ 

ผลการตรวจสอบ 

ผู้ขออนุญาตด้าเนินการก่อสร้างในระหว่างก่อสร้าง 

เม่ือติดตั งถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิงระบบจ่ายน ้ามัน 

เชื อเพลิงอุปกรณ์แล้วเสร็จให้แจ้ง อปท. ทดสอบ 

ความปลอดภัย 

อปท.แจ้ง สพภ. เพื่อทดสอบ 

ความปลอดภัย 

ผลการตรวจสอบ 

ออกใบอนุญาต ธพ.น.4 มีอายุ 1 ปี และส้าเนาให้ 

สพภ. ภายใน 5 วัน 

บันทึกผลการตรวจสอบ 

สถานที่ในระยะเวลาไม่เกิน 

6 เดือน 

ออกใบอนุญาตและส้าเนา 

ให้ สพภ. ภายใน 15 วัน 

ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ผู้ประกอบการแก้ไข 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง เปิดบริการใหม่ ต่อใบอนุญาต 



  ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 น้าเอกสารต่างๆ ตามธพ.น1 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ สถานประกอบกิจการนั นตั งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร                              
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องท้าการตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้งโดยด้าเนินการดังต่อไปนี  
1.เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับว่าการแจ้งการประกอบกิจการแล้วให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ 
ถูกต้อง ตามแบบ ธพ.น.1 จากนั น ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น.2 
ในวันที่รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐาน ให้แก่ผู้แจ้ง กรณีที่ปรากฏว่าการแจ้งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้งนั น เพื่อให้ผู้แจ้งน้าไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
ก่อนจะประกอบกิจการ                                               
2.หากตรวจพบว่า การแจ้งของผู้ประกอบกิจการไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ้านาจส่ังให้แก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค้าส่ัง    
3.การเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งเป็น  
หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ด้าเนินการดังกล่าว   

                  กิจการควบคมุประเภทที่ 3 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่อนุญาตให้ประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการ 
ควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงบนถนนใหญ่,สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง 
ขนาดเล็กในซอย,ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่ และสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงทางน ้าขนาด 
ใหญ่เก็บน ้ามันดีเซลหรือน ้ามันเบนซิน ซึ่งเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึง 
จะประกอบการได้ โดยให้ยื่นค้าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบ ธพ.น.3    
ณ ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การอนุญาตประกอบกิจการจะเป็นการด้าเนินการ 
ร่วมกับส้านักงานพลังงานภูมิภาค   

    เม่ือผู้ประสงค์ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ยื่นค้าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ตามแบบ ธพ.น.3 ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้แจ้งส้านักงานพลังงานภูมิภาค 
เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน โดยมีขั นตอน ดังนี                          
1.เจ้าหน้าที่ทั งสองฝ่ายออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตร่วมกัน โดยตรวจสอบจุดที่ตั งของ 
สถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั ง เช่น ความกว้างของ 
ถนน ระยะห่างเชิงลาดสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ ตามข้อก้าหนดพร้อมทั งตรวจสอบว่า 
สถานที่ตั งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นด้วยหรือไม่ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น   
2.ผลการตรวจสอบสถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หาก 
เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวพร้อมส่งเรื่องคืนไปยังผู้ขออนุญาต                  
3.หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องและไม่ขัดข้อก้าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งผลการตรวจสอบสถานที่พร้อมเรื่องราวการขออนุญาตทั งหมด พร้อม 
เอกสารที่เก่ียวข้องไปให้ส้านักงานพลังงานภูมิภาค ต่อไป                                      
4.ส้านักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบความถูกต้อง จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการด้าเนินการก่อสร้างต่อไป                   
5.ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการติดตั งถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิง ระบบจ่ายน ้ามันเชื อเพลิงระบบ 
ท่อ และอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งขอให้ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
ในอุปกรณ์ดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแจ้ง 
ส้านักงานพลังงานภูมิภาคภายใน 3 วัน                                        
6.เม่ือส้านักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทราบเพื่อแจ้งผู้ประกอบกิจการต่อไป                                 
7.เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตาม 
แบบ ธพ.น.4 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แล้วน้าส้าเนาใบอนุญาตไปให้ส้านักงานพลังงานภูมิภาค 
ทราบ ภายใน 5 วัน เพื่อเป็นหลักฐาน 

           กิจการควบคุมประเภทที่ 1 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ตรวจสถานที่เก็บรักษา น ้ามันเชื อเพลิงของกิจการ 
ควบคุมน ้ามันประเภทที่ 1 ได้แก่ ร้านค้า รายย่อยที่ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินการได้ทันที 
แต่สามารถเก็บ น ้ามันเชื อเพลิง ในจ้านวนที่จ้ากัด ดังนี                     
1.เก็บน ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน  40 ลิตร     
2.เก็บน ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน 227 ลิตร     
3.เก็บน ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ไม่เกิน 454 ลิตร 

       กิจการควบคุมประเภทที่ 2 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่รับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตราสถานที่ 
เก็บรักษาน ้ามันเชื อเพลิงของกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 ได้แก่โรงงานขนาดเล็กหรือสถานที่ 
เก็บรักษาน ้ามันเพื่อ การเกษตร,ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก,ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน,ตู้จ่าย   
น ้ามันชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตรและสถานีบริการทางน ้าขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกิจการที่ 
ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินการได้โดย จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและจะต้อง 
ปฏิบัติตาม วิธีการ และขั นตอนในการรับแจ้งการประกอบกิจการ ดังนี         
1.ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                            
2.ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง ธพ.น.2             
3.ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2           
4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ให้ ด้าเนินการตามขั นตอนใน 
ข้อ 1 - 3                                                                       

       เอกสารประกอบการพิจารณารับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2      
1.ใบเจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.น.1)                        
2.ภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชนและภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง               
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส้าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์และผู้มีอ้านาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 180 วัน(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)                     
4.หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนเป็นผู้ยื่น)       
5.ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือน.ส.3 หรือ น.ส.3ก หรือ ส.ค.1 หรือเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืนๆ 
6.ส้าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน                                 
7.ส้าเนาหนังสืออนุญาต พร้อมส้าเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท้าทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเข้า 
ทางออก สถานที่บริการน ้ามัน หรือ ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมส้าเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับ 
อนุญาตให้ท้าสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า                                         
8.แผนที่สังเขป แสดงที่ตั งของสถานที่ประกอบกิจการ                             
9.แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ                                 
10.แบบก่อสร้างถังเก็บน ้ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ พร้อมรายการค้านวณ                    
11.หนังสือรับรอง ของวิศวกรผู้ค้านวณรายการตามข้อ 10 

         การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 มี 4 ประเภท                  
1.สถานที่เก็บรักษาน ้ามันลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดกลาง,ขนาดเล็ก)                   
2.สถานีบริการน ้ามันประเภท ค ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)                
3.สถานีบริการน ้ามันประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน,ตู้จ่ายน ้ามันชนิดหยอดเหรียญและสอด 
ธนบัตร)                                                        
4.สถานีบริการน ้ามันประเภท จ ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน ้าขนาดเล็ก) 

1 2 3 4 

ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบ 

กิจการควบคุมประเภทที่ 2 

ตาม(แบบ ธพ.น.1) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อปท.     

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

ผลการตรวจเอกสาร 

กรณีตรวจพบภายหลังว่าการแจ้ง
ไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
อปท.ส่ังให้ ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือ 
แจ้งให้ถูกต้อง หรือครบถ้วน  
ภายใน 7 วันและ รายงาน 
ส้านักงานพลังงานภูมิภาคทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับค้าส่ัง 

อปท.ออกใบ รับแจ้ง 
ตาม(แบบ ธพ.น.2)      

ภายใน 
วันที่รับแจ้งทันที 

แจ้งให้ผู้แจ้งทราบใน 
วันที่รับแจ้งเพื่อน าไป 
แก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุม 
ประเภทที่ 2 ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่ 
วันที่ได้ด้าเนินการดังกล่าว 


