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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบรั บแจ้ งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน (คลักษณะที1, งและจ
ลักษณะที1)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชือกระบวนงาน:การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน (คลักษณะที1, งและจลักษณะที1)
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) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ าและระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าของสถานที ประกอบกิ จการนํามันพ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานี บริ การนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2552 และประกาศที ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
4) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื องกํ าหนดสถานที แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 2 สถานที ยืนแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมนํ ามันเชื อเพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ 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 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขเกียวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ยวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1 วัน
8. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
9. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามัน
(คลักษณะที๑, งและจลักษณะที๑) 14/05/2015 12:58
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10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตํ าบลอุโมงค์
ม. ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน
โทรศัพท์ 053-983222 ต่อ
โทรสาร ต่อ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ามันประเภทคลักษณะทีหนึง, งและจลักษณะทีหนึงต้ องแจ้ งขอ
ประกอบกิจการก่อนจึงเก็บนํ ามันได้ ซึง
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทคลักษณะทีหนึงได้ แก่สถานีบริ การนํ ามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบกทีเก็บนํ ามัน
ทีมีปริ มาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินและจะเก็บนํ ามันไว้ในถังนํ ามันรวมกันไม่เกิน 2 ถังอีกด้ วย
ก็ได้ โดยการเก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินให้ เก็บได้ เฉพาะนํ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านั น
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทงได้ แก่สถานีบริ การนํ ามันทีเก็บนํ ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟ
น้ อยไว้ ในถังนํ ามันโดยการเก็บนํ ามันไว้ ในถังนํ ามันให้ เก็บได้ ไม่เกินชนิดละ2 ถัง
- สถานีบริ การนํ ามันประเภทจลักษณะทีหนึงได้ แก่สถานีบริ การนํ ามันทีเก็บนํ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟ
น้ อยทีมีปริ มาณไม่เกิน 10,000ลิตรไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินหรื อถังเก็บนํ ามันทีติดตั งภายในโป๊ ะเหล็กเพือให้ บริ การ
แก่เรื อโดยการเก็บนํ ามันไว้ ในถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินหรื อถังเก็บนํ ามันทีตดิ ตั งภายในโป๊ ะเหล็กให้ เก็บได้ เฉพาะนํ ามัน
ชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านั น
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องเช่นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นต้ น
3. แผนผังบริ เวณแบบก่อสร้ างและรายการคํานวณต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริ การนํ ามันเชื อเพลิง
พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนั นผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการแก้ ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้ อยแล้ ว
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3. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนและถูกต้ องตามที ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
4. ทั งนี จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีรับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีกําหนด

6 ชัวโมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ ง

1 ชัวโมง

1)

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง เทศบาล ตําบลอุโมงค์

กองช่าง เทศบาล ตําบลอุโมงค์

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

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
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ที

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
จํานวน
ภาครั ฐผู้
รายการเอกสารยืน
ที
เอกสาร
เพิมเติม
ออก
ฉบับจริง
เอกสาร
ใบแจ้ งการประกอบ
กรมธุรกิจ
1
1) กิจการควบคุมประเภท พลังงาน
ที 2 (แบบธพ.ป.๑)
หนังสือรับรองการจด กรมพัฒนา 1
ทะเบียนพร้ อมสําเนา ธุรกิจการค้ า
รายละเอียด
2) วัตถุประสงค์และผู้มี
อํานาจลงชือแทนนิติ
บุคคลทีออกให้ ไม่เกิน
หนึงร้ อยแปดสิบวัน
สําเนาหนังสือแสดง
0
ความเป็ นตัวแทนของ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลผู้
แจ้ ง
3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอํานาจลงนาม)

0

ชุด

(กรณีนิติบคุ คลเป็ นผู้แจ้ ง /
รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

1

ชุด

(กรณีตวั แทนของบุคคลหรื อ
นิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง / พร้ อม
ปิ ดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ รับรอง
สําเนาถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจําตัวประชาชนทั งของผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ)
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ที

4)

5)

6)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน
จํานวน
ภาครั ฐผู้
เอกสาร
ออก
ฉบับจริง
เอกสาร
กรมทีดนิ
0

สําเนาหรื อภาพถ่าย
โฉนดทีดนิ / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรื อ
เอกสารแสดงสิทธิใน
ทีดนิ อืนๆ
สําเนาเอกสารแสดงว่า ผู้แจ้ งมีสิทธิใช้ ทีดนิ หรื อ
หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินหรื อ
หน่วยงานทีมีหน้ าที
ดูแลรับผิดชอบทีดนิ ให้
ใช้ ทีดนิ เป็ นทีตั งสถานที
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที 2
สําเนาหนังสืออนุญาต พร้ อมด้ วยสําเนา
แผนผังบริ เวณทีได้
อนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทําทางเชือมระหว่าง
บริ เวณทีได้ รับอนุญาต
กับถนนสาธารณะทาง
หลวงหรื อถนนส่วน
บุคคลเพือใช้ เป็ นทาง
สําหรับยานพาหนะเข้ า
ออกสถานีบริ การนํ ามัน
ประเภทคลักษณะที
หนึงเพือการจําหน่าย

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
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ที

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้
ออก
เอกสาร

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หรื อขายหรื อสําเนา
หนังสืออนุญาตพร้ อม
ด้ วยสําเนาแผนผัง
บริ เวณทีได้ รับอนุญาต
ให้ ทําสิงล่วงลํ าลํานํ า
จากเจ้ าหน้ าทีผ้ ดู แู ล
และรับผิดชอบถนน
สาธารณะทางหลวง
ถนนส่วนบุคคลหรื อลํา
นํ าสายนั น
แผนทีสงั เขปแสดง
สถานทีประกอบกิจการ
7) พร้ อมทั งแสดงสิงปลูก
สร้ างทีอยูภ่ ายในรัศมี
50 เมตร
แผนผังบริ เวณของ
8)
สถานทีประกอบกิจการ
แบบก่อสร้ างถังเก็บ
นํ ามันเหนือพื นดิน
9)
ขนาดใหญ่พร้ อมระบบ
ท่อและอุปกรณ์
รายการคํานวณความ
มันคงแข็งแรงของถัง
เก็บนํ ามันเหนือพื นดิน
10)
ขนาดใหญ่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)

-

3

0

ชุด

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้ า)
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หนังสือรับรองจาก
วิศวกรสาขาทีเกียวข้ อง
ซึงเป็ นผู้คํานวณความ
มันคงแข็งแรงระบบ
ความปลอดภัยและ
ระบบควบคุมมลพิษ
ของถังเก็บนํ ามันเหนือ
พื นดินขนาดใหญ่และ
11) สิงปลูกสร้ างต่างๆและ
เป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิศวกร
พร้ อมทั งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บนํ ามัน
(กรณีสถานีบริ การ
นํ ามันประเภท
12)
คลักษณะทีหนึงและ
สถานีบริ การนํ ามัน
ประเภทจลักษณะที
หนึง)
13) อืนๆ (ถ้ ามี)
-

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้
ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

1

0

ชุด

-

0

0

ชุด

-
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14. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
15. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
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)

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชั น19 เลขที 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

16. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขเกียวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกียวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
-

17. หมายเหตุ
-

