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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (ระยะที 1 : ขั นตอนออกคําสัง
รั บคําขอรั บใบอนุญาต)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน (ระยะที 1 : ขั นตอนออกคําสังรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเกี ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนี ยมเกี ยวกับ
การประกอบกิ จการนํามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2550 และที แก้ไขเพิ มเติ มและประกาศที ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ าและระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าของสถานที ประกอบกิ จการนํามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานี บริ การนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกาศที ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื องกํ าหนดสถานที แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 2 สถานที ยืนแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติ ม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื นทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
7. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
8. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
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9. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน
(ระยะที๑ : ขั นตอนออกคําสังรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลอุโมงค์
ม. ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน
โทรศัพท์ ต่อ
โทรสาร ต่อ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามันประเภทก, ข, คลักษณะทีสองและจลักษณะทีสองต้ องยืนขอ
อนุญาตและต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บนํ ามันได้ ซึง
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทกหมายถึงสถานีบริ การนํ ามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบกซึงตั งอยูใ่ นพื นทีติทดี
เขตทางหลวงหรื อถนนสาธารณะด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้ างของถนนไม่น้อยกว่า
๑๒เมตรหรื อติดเขตถนนส่วนบุคคลด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะที มีความกว้ างของถนนไม่น้อย
กว่า๑๐เมตรและเก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันใต้ พื นดิน
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทขหมายถึงสถานีบริ การนํ ามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบกซึงตั งอยูใ่ นพื นทีทีตดิ
เขตถนนสาธารณะด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะที มีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า๑๒เมตรหรื อติด
เขตถนนส่วนบุคคลด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า๑๐เมตรและ
เก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันใต้ พื นดิน
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทคลักษณะทีสองหมายถึงสถานีบริ การนํ ามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบกทีเก็บ
นํ ามันทีมีปริ มาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ นไปไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพืนดินและจะเก็บนํ ามันทีมีปริ มาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตร
ไว้ ในถังเก็บนํ ามันใต้ พื นดินอีกด้ วยก็ได้ การเก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินให้ เก็บได้ เฉพาะนํ ามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านั น
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทจลักษณะทีสองหมายถึงสถานีบริ การนํ ามันทีเก็บนํ ามันทีมีปริ มาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตร
ขึ นไปไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินถังเก็บนํ ามันใต้ พื นดินหรื อถังเก็บนํ ามันทีติดตั งภายในโป๊ ะเหล็กเพือให้ บริ การแก่เรื อ
การเก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินหรื อถังเก็บนํ ามันทีติดตั งภายในโป๊ ะเหล็กให้ เก็บได้
เฉพาะนํ ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านั น
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๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
๓. แผนผังบริ เวณแบบก่อสร้ างและรายการคํานวณต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริ การนํ ามัน
เชื อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนั นผู้รับคําขอ
และผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืน
คําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทั งนี จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจนพร้ อม
ติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด
12. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าทีรับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
คําขอและความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีกําหนด
และส่งเรื องให้ สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง เทศบาล ตําบลอุโมงค์
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ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบ
42 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานทีเบื องต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริ เวณ
- แบบก่อสร้ างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อนํ ามันระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบําบัดนํ า
เสียหรื อแยกนํ าปนเปื อน
นํ ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิงปลูกสร้ างอืนแล้ วแต่
กรณี
- รายการคํานวณความ
มันคงแข็งแรงและระบบที
เกียวข้ อง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณา

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

2 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง เทศบาล ตําบลอุโมงค์

กองช่าง เทศบาล ตําบลอุโมงค์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
13. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

1

ฉบับ

3)

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีนิติบคุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอรับ
กรมธุรกิจพลังงาน 1
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอํานาจลง
นาม)

0

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ

3)

4)

5)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ ทีดิน
เช่นโฉนดทีดนิ /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เป็ นต้ น
สําเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้ ทีดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ ทีดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
จากหน่วยงานที
มีหน้ าทีดแู ลและ
รับผิดชอบทีดนิ
ดังกล่าว
สําเนาหนังสือ
แจ้ งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิ
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการผังเมือง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชนทั งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

กรมทีดนิ

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

กรมโยธาธิการและ 0
ผังเมือง

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริ เวณ
และแบบก่อสร้ าง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบท่อนํ ามัน
ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบําบัดนํ า
เสียหรื อแยกนํ า
ปนเปื อนนํ ามัน
ระบบอุปกรณ์
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าและสิง
ปลูกสร้ างอืน
แล้ วแต่กรณี
รายการคํานวณ ความมันคง
แข็งแรงและ
ระบบทีเกียวข้ อง
หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

3

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องที
ใบอนุญาต)
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รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําทาง
เชือมถนน
สาธารณะหรื อ
9) ทางหลวงหรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร้ อมด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําสิง
ล่วงลํ าลํานํ า
สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู
10)
ได้ รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที๓
11) อืนๆ (ถ้ ามี)
-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(ให้ นํามายืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(ให้ นํามายืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

0

ชุด

-
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15. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
หมู่ที ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
1. ทางอินเทอร์ เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศัพท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 51150 ลําพูน.เมือง จ.อุโมงค์ อ.ต 5 หมูท่ ี 234
4. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
5. ตู้รับฟั งความคิดเห็น ตั งอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๑เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื องกําหนดสถานทีแจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

18. หมายเหตุ
-

