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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (ระยะที 1 : ขันตอนออกคาํสัง
รับคาํขอรับใบอนุญาต)
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน

1. ชือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั (ระยะที 1 : ขั นตอนออกคําสังรับคําขอรับ
ใบอนญุาต)
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู

2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
4. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกียวกบั

การประกอบกิจการนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคมุไอนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแก้ไขเพิมเติมและประกาศทีออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีประกอบกิจการนํามนัพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 2 สถานทียืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลงังานเรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบญัญติัควบคมุนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
6. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิน
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั
8. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0
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9. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั
(ระยะที๑ : ขั นตอนออกคําสังรับคําขอรับใบอนญุาต) 12/05/2015 10:13

10. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลอโุมงค์

 ม.  ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู
โทรศพัท์ -  ต่อ
โทรสาร -  ต่อ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนัประเภทก, ข, คลกัษณะทีสองและจลกัษณะทีสองต้องยืนขอ

อนญุาตและต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บนํ ามนัได้ซึง
- สถานีบริการนํ ามนัประเภทกหมายถึงสถานีบริการนํ ามนัทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึงตั งอยูใ่นพื นทีทีตดิ

เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านทีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้างของถนนไมน้่อยกว่า
๑๒เมตรหรือตดิเขตถนนสว่นบคุคลด้านทีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้างของถนนไมน้่อย
กวา่๑๐เมตรและเก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัใต้พื นดนิ

- สถานีบริการนํ ามนัประเภทขหมายถึงสถานีบริการนํ ามนัทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึงตั งอยูใ่นพื นทีทีตดิ
เขตถนนสาธารณะด้านทีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๒เมตรหรือติด
เขตถนนส่วนบคุคลด้านทีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๐เมตรและ
เก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัใต้พื นดนิ

- สถานีบริการนํ ามนัประเภทคลกัษณะทีสองหมายถึงสถานีบริการนํ ามนัทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกทีเก็บ
นํ ามนัทีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ นไปไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพืนดินและจะเก็บนํ ามนัทีมีปริมาณไมเ่กิน๕,๐๐๐ลิตร
ไว้ในถงัเก็บนํ ามนัใต้พื นดนิอีกด้วยก็ได้การเก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิให้เก็บได้เฉพาะนํ ามนัชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น

- สถานีบริการนํ ามนัประเภทจลกัษณะทีสองหมายถึงสถานีบริการนํ ามนัทีเก็บนํ ามนัทีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตร
ขึ นไปไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิถงัเก็บนํ ามนัใต้พื นดินหรือถงัเก็บนํ ามนัทีติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพือให้บริการแก่เรือ
การเก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดินหรือถงัเก็บนํ ามนัทีติดตั งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะนํ ามนัชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นั น
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๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอืนทีเกียวข้องเชน่กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น

๓. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ ามนั
เชื อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเตมิได้ในขณะนั นผู้ รับคําขอ

และผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยืน
คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิหากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

๔. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากดักําหนด

12. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
คําขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานทีกําหนด
และสง่เรืองให้สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั

1 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

-
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานทีเบื องต้น
- แผนผงัโดยสงัเขป
- แผนผงับริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคมุ
มลพิษระบบท่อนํ ามนัระบบ
ทอ่ดบัเพลิงระบบบําบดันํ า
เสียหรือแยกนํ าปนเปือน
นํ ามนัระบบอปุกรณ์นิรภยั
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่
- สิงปลกูสร้างอืนแล้วแต่
กรณี
- รายการคํานวณความ
มันคงแข็งแรงและระบบที
เกียวข้อง

42 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

-

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณา

2 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

-

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั

13. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

3)

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล /
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

คําขอรับ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม)

2)

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ

ประจําตวั
ประชาชนทั งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ทีดิน
เชน่โฉนดทีดนิ /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เป็นต้น

กรมทีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)

4)

สําเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ทีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ทีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานที
มีหน้าทีดแูลและ
รับผิดชอบทีดนิ
ดงักลา่ว

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)

5)

สําเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)



7/9

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

6)

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบท่อนํ ามนั
ระบบท่อดบัเพลิง
ระบบบําบดันํ า
เสียหรือแยกนํ า
ปนเปือนนํ ามนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิง
ปลกูสร้างอืน
แล้วแตก่รณี

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า)

7)

รายการคํานวณ
ความมันคง
แข็งแรงและ
ระบบทีเกียวข้อง

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า)

8)

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องที
ใบอนญุาต)
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

9)

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนา
แผนผงัทีได้รับ
อนญุาตทําทาง
เชือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือสําเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงัทีได้รับ
อนญุาตทําสิง
ลว่งลํ าลํานํ า

- 0 1 ชดุ (ให้นํามายืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต /
รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)

10)

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที๓

- 0 1 ชดุ (ให้นํามายืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต /
รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า)

11) อืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ -
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15. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี

ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตาํบลอุโมงค์  หมู่ที  ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน

1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th

2. ทางโทรศพัท์ 053-983222

3. ทางไปรษณีย์ 234หมูที่5ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู51150

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

5. ตู้ รับฟังความคิดเห็น ตั งอยู ่ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

18. หมายเหตุ
-


