


คู่มือสำหรับประชาชน  

งานที่ให้บริการ     การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
๑. กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
หลักเกณฑ์ 
 ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทและหน้าที่ใน
การกำกับดูแลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนภายใต้การประสานงานร่วมกันกับกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งรัฐมนตรีมีอำนาจออก
กฎกระทรวงแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ประเภทที ่๑ ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ (มาตรา ๑๗(๑)) 
โดยไม่ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิด ดังนี้ (ร้านจำหน่ายรายย่อย) 
-สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก     มีปริมาณไม่เกิน ๔๐ ลิตร 
-สถานทีเ่กบ็รักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง   มีปริมาณไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร 
-สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย    มีปริมาณไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 
(๒) ประเภทที ่๒ ได้แก่ กิจการที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ (มาตรา ๑๗(๒)) ประกอบด้วย ๔ กิจการ ดังนี้  

๑. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ ได้แก ่สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลาย
ชนิด ดังนี้ 

-สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก   มีประมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร  
-สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  
-สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย   มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ลิตร 
๒. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค.ลักษณะที่ ๑ (ปั๊มถังลอยริมถนน) ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่มีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บเหนือพ้ืนดิน 

๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน/ปั๊มหยอดเหรียญ) ได้แก่สถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อยไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เป็นภาชนะ
เหล็กมี 
ปริมาตรความจุไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร หรือภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยประเภท
น้ำมันหล่อลื่นมีปริมาตรความจุเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร 

๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งมีชนิดและปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้  



-ชนิดไวไฟมาก   ห้ามเก็บ  
-ชนิดไวไฟน้อย   เก็บได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๓) ประเภทที ่๓ ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ ซ่ึงได้แก่กิจการ
ดังตอ่ไปนี้ 

๑.สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๓ (โรงงานขนาดใหญ่) ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมัน 
เชื้อเพลิงดังนี้ 

- ชนิดไวไฟมาก เก็บได้เกิน ๔๕๔ ลิตร 
- ชนิดไวไฟน้อย เก็บได้เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งม ีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกชนิด เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ ลิตร 
๓. สถานีบริการน้ำมันประเภท ก.(ติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวง ที่กว้างมากกว่า ๑๐ - ๑๒ เมตร) 
๔.สถานีบริการน้ำมันประเภท ข.(ติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวง ที่กว้างน้อยกว่า ๑๐ - ๑๒ เมตร) 
๕.สถานีบริการน้ำมันประเภท ค.ลักษณะที ่๒ 

                    - ชนิดไวไฟมาก เก็บได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร (ถังเก็บน้ำมันใต้พ้ืนดิน) 
- ชนิดไวไฟน้อย เก็บได้เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร (ถังเก็บน้ำมันเหนือพ้ืนดิน) 

วิธีการ 
          กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื่นคำขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการจึงไม่มี
ขั้นตอนดำเนินการก่อนประกอบกิจการเนื่องจากกระทำได้ทันทีตามความประสงค์ 
          กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน จึงมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการดังนี้ 
          ๑. ผู้ประกอบการยื่นแจ้งพร้อมเอกสาร ตามแบบ ธพ.ป.๑ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่โดยแจ้งที่กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
         ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 
ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ เอกสารสิทธิในที่ดิน /เอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้
ทีดิ่น หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒ 
เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ออกใบรับแจ้ง ตามแบบ ธพ.ป๒ ในวันที่รับแจ้ง เพ่ือ
เป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง 
         ๓. กรณีตรวจสอบเอกสารการแจ้งแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ได้รับแจ้งเพ่ือนำไปแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
         ๔. เมื่อออกใบรับแจ้ง ตามแบบ ธพ.ป๒ แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะดำเนินการรายงานให้
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง 
              กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน จึงมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการดังนี้ 
          ๑. การยื่นขออนุญาต 
                        ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามแบบ ธพ.น๓ โดยยื่นต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัด
สุพรรณบุรี 
           ๒. ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต 
                        เมื่อได้รับคำขออนุญาต ต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากถูกต้อง
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งต่อ สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน 



           ๓. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการประเภทที่ ๓ 
                           ๓.๑ เจ้าหน้าที่ท้ังสองฝ่าย ออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตร่วมกัน โดยตรวจสอบจุดที่ตั้ง
ของสถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เช่น ความกว้างของถนน ระยะห่าง
เชิงลาดสะพาน ทางโค้งทางแยก ตามข้อกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอ่ืนด้วย
หรือไม ่เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น 
                           ๓.๒ ผลการตรวจสอบสถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน 
หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรีมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวพร้อมส่งเรื่องไปยังผู้ขออนุญาต 
                            ๓.๓ หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องและไม่ขัดข้องต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ให้สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลการ
ตรวจสอบสถานที่ พร้อมเรื่องราวการขออนุญาต แบบแปลนทั้งหมด ๓ ชุด และเอกสารที่เก่ียวข้องไปให้สำนักงาน
พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคต่อไป 
๔. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่าย ระบบสูบ
จ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ระยะปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ตรวจรายการ
คำนวณให้ถูกต้องตรงกับแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากตรวจสอบ พบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จะแจ้ง
ผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างได้หรือแจ้งข้อขัดข้องให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง 
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบ 
๕. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
            เมือ่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง พร้อม
แบบก่อสร้างที่ตรวจสอบแล้ว หรือแจ้งข้อขัดข้องให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
 
 
๖. การแจ้งขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
            ๖.๑ ผู้ขออนุญาต ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบแปลนแผนผังที่
ได้รับแจ้งการเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง 
            ๖.๒ ในระยะการก่อสร้าง หากมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และ
อุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้ง ขอให้ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ดังกล่าว ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ต้องแจ้งสำนักงานพลังงานจังหวัด
สุพรรณบุรี ทราบ ภายใน ๓ วัน 
๗. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
               สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการทดสอบและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 
จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ทราบ เพ่ือแจ้งต่อผู้ขออนุญาตต่อไป 
๘. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
๘.๑ เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบก่อสร้าง ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเสร็จ ให้แจ้งต่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
๘.๒ องคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตต้องนำมายื่นแนบประกอบการ
ขอรับในอนุญาตประกอบกิจการ ตามท่ีระบุไว้ในแบบ ธพ.น๓ หากเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 



๘.๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตรวจสอบระยะปลอดภัย ทางเข้าออกของยานพาหนะอาคาร
บริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไป รางระบายน้ำ บ่อกักน้ำมัน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ตามแบบที่
ได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อม หรือกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้วแต่กรณี แล้วจัดทำบันทึกการตรวจสอบไว้
เป็นหลักฐาน 
๘.๔ ผลการตรวจสอบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้อง ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซ่ึง
ผู้ประกอบการสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ ตามช่องทางท่ีกำหนด 
๘.๕ เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบภายใน ๕ วัน เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน 
                 อนึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
            ๙.๑ หากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
สถานที่ประกอบการให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ ธพ.น๕ 
           ๙.๒ ขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ จนถึงการได้รับ
อนุญาตกระทำการในทำนองเดียวกันกับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรก โดยอนุโลมตาม ๑-๘ แต่หาก
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ ไม่ต้องดำเนินการ
ตาม ๖-๗ การแจ้งขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย / การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
๑๐. การต่ออายุใบอนุญาต 
             ๑๐.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ 
วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
             ๑๐.๒ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับใบแจ้งไม่อนุญาต 
๑๑. หลักฐานการพิจารณา การออกใบอนุญาตต่ออายุฯ 
              ๑๑.๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุฯ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต โดย
อนุโลมให้ดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
               ๑. ตรวจสอบสถานที่ประกอบการและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ว่าไม่มีการต่อเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 
               ๒. ตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบถ่ายน้ำมัน ระบบไฟฟ้าว่ามีสภาพการใช้งานได้
ตามสมรรถนะของเครื่องจักรกลที่กำหนดและมีความปลอดภัยเพียงพอ 
               ๓. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ห้องน้ำห้องส้วม ระบบรางระบายน้ำ การเก็บกักไขน้ำมัน ระบบ
ป้องกันภัย ได้แก่ เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์เตือนภัยและสภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ตามเกณฑ์กำหนด และมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
               ๑๑.๒ บันทึกผลการตรวจสอบเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จากบันทึกผลการตรวจสอบ
หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่า
ถูกต้อง ให้พิจารณาออกใบอนุญาต 
               ๑๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการต่อไป 
                ๑๑.๔ เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ทราบภายใน ๑๕ วัน เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน 
 
 



ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
การแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 

ขัน้ตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งประกอบกิจการควบคุม   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเภทที ่๒ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน   กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอประกอบ    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และเอกสาร    กองช่าง 
หลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

๓. ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเภทที ่๒       กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเภทที ่๓ ยื่นคำขอ ธพ.น๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน  กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขออนุญาตประกอบ   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และเอกสาร    กองช่าง 
หลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

๓. เมื่อเอกสารครบพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกับพลังงานจังหวัดเข้าตรวจ  กองช่าง ร่วมกับ พลังงานจังหวัด 
สถานที่ที่จะขออนุญาต 
ระยะเวลา ๓-๕ วัน 

๔. เมือ่ผ่านผลการตรวจสอบ ผู้ขอใบอนุญาตดำเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ก่อสร้างตามแบบที่ยื่นขอ และเม่ือดำเนินการติดตั้งถังจัดเก็บ  กองช่าง 
น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอุปกรณ์แล้วเสร็จ 
ผู้ยื่นขออนุญาตต้องแจ้งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลด่านช้าง เพ่ือเข้าตรวจสอบ และ แจ้งต่อพลังงาน 
จังหวัดทราบภายใน ๓ วัน 

๕. พลังงานจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลการ        พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถังเก็บน้ำมัน 
เชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ 
เมื่อเสร็จแล้ว จะแจ้งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
เพ่ือแจ้งต่อผู้ขออนุญาต ต่อไป 
ระยะเวลา ๗ วัน 



๖. เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องออกใบอนุญาต ธพ.น๒   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓    กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
   ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเภทที ่๓ ยื่นคำขอ ธพ.น๔ พร้อมเอกสารหลักฐาน  กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขออนุญาตประกอบ   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
กิจการควบคุมประเภทที ่๓ และเอกสาร    กองช่าง 
หลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 
๓. เมื่อเอกสารครบพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ส่วนตำบลด่านช้างร่วมกับพลังงานจังหวัดเข้าตรวจ   กองช่าง ร่วมกับ พลังงานจังหวัด 
สถานที่ที่จะขออนุญาต 
ระยะเวลา ๓-๕ วัน 
๔. เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องออกใบอนุญาต ธพ.น๒   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓    กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ขัน้ตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเภทที ่๓ ยื่นคำขอ ธพ.น๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน   กองช่าง 
ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ได้แก สิ่งปลูกสร้าง /สภาพความปลอดภัย/ระบบสุขาภิบาล   กองช่าง 
๓. บันทึกผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ      
๔. เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องออกใบอนุญาต ธพ.น๒    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     กองช่าง 
ระยะเวลา ๑๐ นาท ี
ระยะเวลา 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐ นาทีต่อราย ในการรับใบคำขอและใบแจ้ง 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอการแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ดังนี้ 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) 
๔. เอกสารสิทธิในที่ดิน 
๕. หนังสือยินยอมการก่อสร้างสถานีบริการและติดตั้งถังน้ำมันในที่ดิน 
๖. แผนผัง/แบบแปลนทางเชื่อมทางแยกและรูปแบบรายละเอียดสถานีบริการ 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ดังนี้ 
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
๔. เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดินโฉนดที่ดิน 
น.ส.๓ น.ส.๓ก ส.ค.๑ อ่ืน ๆ 
๕. สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
หรอืหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
๖. หนงัสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม 

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารหรือจากโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณ ี(กรณีอยู่ในพ้ืนที่บังคับตามกฎหมายดังกล่าว) 

๗. สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคล หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
(ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

เอกสารด้านเทคนิคของสถานประกอบการ 
๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมัน 

เชื้อเพลิง ระบบบำบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัยระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
จำนวน ๓ ชุด 

๒. รายการคำนวณความมั่งคงแข็งแรง จำนวน ๑ ชุด 
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวน ๑ ฉบับ 

หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทท่ีปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน ๑ ฉบับ 
เอกสารการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
๔. เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน 

 โฉนดที่ดิน   น.ส.๓     น.ส.๓ก    ส.ค.๑    อ่ืน ๆ 
ยกเว้นกรณีที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม 

๕. สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าวยกเว้นกรณีท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ 
ที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม 

๖. หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือจากโยธาธิการ 



และผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี(กรณีมีการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน)ยกเว้นการขออนุญาตที่ไม่มีการก่อสร้าง 
เพ่ิมเติม 
 

เอกสารด้านเทคนิคของสถานประกอบการ 
๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมัน 

เชื้อเพลิงระบบบำบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบนิรภัย ระบบไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๓ ชุด 
๒. รายการคำนวณความมั่งคงแข็งแรง จำนวน ๑ ชุด 
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวน ๑ ฉบับ 

หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จากกรมธุรกิจพลังงาน ๑ ฉบับ 
๔. เอกสารอื่น ๆ …………………………………… 

เอกสารการขอต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการ 
๑. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
๒. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เลขที…่……………........ ซึ่งจะหมดอายุ 

ลงในวันที่ ………เดือน ………..…….. พ.ศ. …………….. 
๓. เอกสารอื่น ๆ ………………………………………. 

เอกสารการขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการ 
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน(กรณีนิติบุคคล) 
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
๔. หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหาย (กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความ ต่อ พนักงาน 

สอบสวน) 
๕.ใบอนุญาตที่ชำรุดหรือถกูทำลายในสาระสำคัญ (กรณีท่ีใบอนุญาตชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ) 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมคำใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ฉบับละ ๒๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่๓ ให้เรียกเก็บตามอัตรา ดังนี้ 

(๑) คำขอ ฉบับละ ๒๐ บาท  

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๔) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่รวมถึงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตาม

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตรของถัง ดังนี้  
ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ 

บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาทต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ 
๖๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 



ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสำหรับใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของ
ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด 
    (๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตร
ของถัง ดังนี้  

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท  
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ 
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
               ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ 
๒๕๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสำหรับใช้เก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ใน
อัตราของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟสูงสุด  

(๖) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ดังนี้  

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ 
บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

(๗) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากที่เก็บ
ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิด ดังนี้  

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ 
บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 



ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

(๘) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด
ค่าธรรมเนียมถังละ ๒๕๐ บาท  

(๙) การต่ออายุใบอนุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ท่ี องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านช้าง โทร. ๐35-960601 

 




