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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 4220-9253      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 4220-9253                ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.nonghan.go.th 

 

 

กิจการควบคุมประเภทที่ 3  ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ 
ลักษณะกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ 

(1) สถานีที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่  3  (โรงงานขนาดใหญ่) 
(2) คลังน้ ามันเชื้อเพลิง  (สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงเกิน 500,000 ลิตร) 
(3) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ก. (สถานีบริการติดถนนใหญ่) 
(4) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ข. (สถานีบริการติดถนนซอย) 
(5) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 2 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่) 
(6) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ าขนาดใหญ่) 
(7) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ฉ. (สถานีบริการให้แก่อากาศยาน) 

 

 
  

 
 

1.ผู้ประกอบกิจการฯ ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

2.พนักงานเจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารค าขอ 

3.พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ 

4.พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

6.ออกใบอนุญาต มีอายุ 1 ปี 

งำนที่ให้บริกำร                   กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ          งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน 

 

 
 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมด า) หรือส าเนาหนังสือรับรอง
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 

2. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
3. ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน/โฉนดที่ดนิ/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1/

อ่ืนๆ………………...................................………… 
4. ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือ

ยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าทีดู่แลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
5. ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
6. แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ

น้ ามัน ระบบท่อดับเพลิงระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 

7. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด 
8. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบการควบดุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
9. ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท าทางเชื่อมถนนส าธารณะ หรือทางหลวง 

หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล า
น้ า (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

10. ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 

 
 

 อัตราค่าธรรมเนียม 
 -ค าขออนุญาต   20 บาท 
 -ใบอนุญาต  200 บาท 
 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  โทร.0 4220-9253 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.nonghan.go.th 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลำ 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nonghan.go.th/
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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หนังสือยนิยอมให้ท ำกำรก่อสร้ำงสถำนีบริกำรและติดตัง้ถงัน ำ้มันในที่ดนิ 

เขียน....................................................... 

วนัท่ี.....................เดือน............................................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่................ถนน....................................... 
ต าบล..................................................อ าเภอ....................................................จังหวัด............................ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 บ้าน
หนองบ่อ  ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ยินยอมให้............................................................................ 
เข้าท าการก่อตั้งสถานีบริการและติดตั้งถังน้ ามันในท่ีสาธารณะของหมู่บ้านหนองบ่อหมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยสถานท่ีตั้งจะอยู่ทางสาธารณะหน้าบ้านเลขท่ี........................ หมู่ที่............... ต าบล..................................... 
อ าเภอ............................................... จังหวัด................................... 
 
     (ลงช่ือ)...................................................................ผู้ใหญบ่้าน 
      (............................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (...........................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (..........................................................) 
      
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือช่ือหรอืลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนน้ีเป็นของผู้มีอ านาจในการอนุญาตจริง 

     (ลงช่ือ)...............................................................ผู้ขออนุญาต 
      (......................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (...........................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (..........................................................) 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

         ท าท่ี........................................................... 
                ................................................................... 
   
       วันท่ี ............................................... 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่..........ถนน
........................................แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ....................................................................................... 
จังหวัด...................................................  ขอมอบอ านาจให้ ......................................................................................................อายุ.............ปี 
อยู่บ้านเลขที่ ........................หมู่ที่..............ถนน..............................................แขวง/ต าบล............................................................................ 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................เป็นผู้มีอ านาจจดัการ........................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจ 
ได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้  เสมอืนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 
 
  เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้มอบอ านาจ 
          (.....................................................................) 
 

  ลงช่ือ ...........................................................ผูร้ับมอบอ านาจ 
          (....................................................................) 
 
                ลงช่ือ ............................. .....................................พยาน 
           (..................................................................) 

 
                         ลงช่ือ ...................................................................พยาน 
           (..................................................................) 
 
 
 
 
 
ปิดอากรแสตมปด์ังนี ้ 1) มอบอ านาจให้กระท าการครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 
   2) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
* ผู้มอบอ านาจเป็นผู้เสยีอากร  ผูร้ับมอบอ านาจเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป ์

 
 
 
 
 


