
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมัน 
กองช่ำง  เทศบำลต ำบลหนองจอก หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที่  /ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

1. การขออนุญาตประกอบกิจการน ้ามัน  วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
โทรศัพท์  032 – 786047   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
โทรสาร  032 – 786047   ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. 
.................................................................................................................................................. 
 

หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมัน 

           องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราช- บัญญัติควบคมุน ้ามัน
เชื อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอ้านาจหนาที่ในการตรวจตราการรับแจงและการอนุญาต ประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง ส้าหรับ
กิจการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิงประเภทท่ี 1, 2 และ 3 และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับแจงการประกอบกิจการ
และการตรวจตราสถานท่ีเก็บ รักษาน ้ามันเชื อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ไดแกโรงงานขนาดเล็ก หรือสถานท่ีเก็บ
รักษาน ้ามัน เพื่อการเกษตร, ปมถังลอยดีเซลรมิทางขนาดเล็ก, ปมหลอดแกวมือหมุน และสถานีบริการทางน ้าขนาด เล็ก  ซึ่ง
เปนกิจการที่ผปูระกอบกิจการสามารถด้าเนินการไดโดย จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ กอน และจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการ 

ขั นตอนและระยะกำรให้บรกิำร 
ขั นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

กำรขออนุญำตประกอบกจิกำรน  ำมัน 

1. อปท. รับแจงการขอรับใบอนุญาตจากผขูอ    กองช่าง  เทศบาลต้าบลหนองจอก 
2. อนุญาตเมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
3. อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต 
4. อปท. ตรวจสอบการกอสร้างอาคาร สิ่งกอสราง อื่น ๆ 

และระบบปองกันและระงับอัคคีภยัพิจารณาออกใบอนุญาต 
และเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

5. เมื่อไดออกใบอนุญาตแลวใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น 
สงส้าเนาใบอนุญาตใหส้านักงานพลังงาน ภูมิภาคทราบ 
ภายใน 5 วัน เพื่อเปนหลักฐาน 
 
 

 



กำรตออำยุใบอนุญำต  
1) อปท. รับเรื่องขอตออายุใบอนุญาต  
2) อปท. ออกใบอนุญาตตออายุ  

 
    - ในการออกใบอนุญาตตออายุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น น้าหลักฐานบันทึกผล การตรวจตราสถานท่ีประกอบ
กิจการน ้ามันที ่พนักงานเจาหนาที่ตรวจแลววาถูกตองตาม เกณฑที่ก้าหนดไมเกิน 6 เดือนกอนใบอนุญาต เดิมสิ นอาย  ุ 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาออก ใบอนุญาตตออายุ – พิจารณาตออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บ คาธรรมเนียม – เมื่อได
ออกใบอนุญาตตออายุแลวใหอปท. สงส้าเนาใบอนุญาตตออายุใหส้านักงาน พลังงานภูมิภาคทราบ  ภายใน 15 วัน เพื่อ
เปนหลักฐาน 
 

ระยะเวลำ 
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมัน 

-   ออกใบอนญุาตธพ.น.4 มีอาย ุ1 ป และสาํเนาใหสพภ. ภายใน 5 วนั 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมัน 
(1) ยื่นเอกสารธพ.น.1 ตอพนักงานเจาหนาที่ท่ีส้านักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจงธพ.น.2  
(3) ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  
(4) การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ใหด้าเนินการตามขั นตอน ในขอ (1) – (3) 
 
ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบขออนุญำตประกอบกจิกำรน  ำมัน 
ค่าธรรมเนียมคา้ขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใบแทนใบอนุญาตการอนุญาตใหใ้ช้ถังหรือภาชนะ

ในการบรรจหุรือขนส่งน ้ามันเชื อเพลิง และการต่ออายุใบอนุญาตใหเ้รียกเก็บตามอัตรา ดังนี  
(๑) ค้าขอ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิง ไม่รวมถึงถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิงใต้พื นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของ

น ้ามันเชื อเพลิงและปริมาตรของถงั ดังนี  
ก. น ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟน้อย 

ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนยีมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท 
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาทต่อปรมิาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลติร 
ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลติร 

ข. น ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนยีมในอัตราถังละ ๖๐๐ บาท 
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาทต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลติร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลติร 

ค. น ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนยีมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท 



ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาทต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลติร 
ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลติร 

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิงอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องส้าหรับใช้เก็บน ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟ
น้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรอืชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมส้าหรับถังเก็บน ้ามันเชื อเพลิงนี ในอัตราของถังเก็บน ้ามัน
เชื อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

          ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างตน  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กองช่าง   เทศบาลต้าบล 
หนองจอก   โทรศัพท์  032 – 786047  โทรสำร  032 – 786047 

 

 
 


