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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (คลักษณะที1, งและจ
ลักษณะที1)
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน

1. ชือกระบวนงาน:การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั (คลกัษณะที1, งและจลกัษณะที1)
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู

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

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

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบญัญติัควบคมุนํามนัเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
6. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิน
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกบัการ

แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเกียวกบัการประกอบกิจการนํ ามนัเชื อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 1 วนั

8. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

9. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนั
(คลกัษณะที๑, งและจลกัษณะที๑) 14/05/2015 12:58
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10. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลอโุมงค์  ม.  ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู

โทรศพัท์ 053-983222 ต่อ โทรสาร -  ต่อ /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามนัประเภทคลกัษณะทีหนึง, งและจลกัษณะทีหนึงต้องแจ้งขอ

ประกอบกิจการก่อนจงึเก็บนํ ามนัได้ซึง
- สถานีบริการนํ ามนัประเภทคลกัษณะทีหนึงได้แก่สถานีบริการนํ ามนัทีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกทีเก็บนํ ามนั

ทีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000 ลิตรไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิและจะเก็บนํ ามนัไว้ในถงันํ ามนัรวมกนัไมเ่กิน2 ถงัอีกด้วย
ก็ได้โดยการเก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดินให้เก็บได้เฉพาะนํ ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นั น

- สถานีบริการนํ ามนัประเภทงได้แก่สถานีบริการนํ ามนัทีเก็บนํ ามนัชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยไว้ในถงันํ ามนัโดยการเก็บนํ ามนัไว้ในถงันํ ามนัให้เก็บได้ไมเ่กินชนิดละ2 ถงั

- สถานีบริการนํ ามนัประเภทจลกัษณะทีหนึงได้แก่สถานีบริการนํ ามนัทีเก็บนํ ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
น้อยทีมีปริมาณไมเ่กิน 10,000ลิตรไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิหรือถงัเก็บนํ ามนัทีติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพือให้บริการ
แก่เรือโดยการเก็บนํ ามนัไว้ในถงัเก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิหรือถงัเก็บนํ ามนัทีตดิตั งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะนํ ามนั
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นั น

2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอืนทีเกียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น

3. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ ามนัเชื อเพลิง
พ.ศ. 2552

หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเตมิได้ใน

ขณะนั นผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิหากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว
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3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้องตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

4. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีรับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานทีกําหนด

6 ชัวโมง กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

-

2)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ง 1 ชัวโมง กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

-

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 วนัทําการ

12. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2)

สําเนาทะเบียน
บ้าน

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

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
ใบแจ้งการประกอบ
กิจการควบคมุประเภท
ที 2  (แบบธพ.ป.๑)

กรมธุรกิจ
พลงังาน

1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลงนาม)

2)

หนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนพร้อมสําเนา
รายละเอียด
วตัถปุระสงค์และผู้ มี
อํานาจลงชือแทนนิติ
บคุคลทีออกให้ไมเ่กิน
หนึงร้อยแปดสิบวนั

กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคลเป็นผู้แจ้ง /
รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

3)

สําเนาหนงัสือแสดง
ความเป็นตวัแทนของ
บคุคลหรือนิติบคุคลผู้
แจ้ง

- 0 1 ชดุ (กรณีตวัแทนของบคุคลหรือ
นิตบิคุคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ รับรอง
สําเนาถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวัประชาชนทั งของผู้
มอบอํานาจและผู้ รับมอบ
อํานาจ)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4)

สําเนาหรือภาพถ่าย
โฉนดทีดนิ / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรือ
เอกสารแสดงสิทธิใน
ทีดนิอืนๆ

กรมทีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

5)

สําเนาเอกสารแสดงวา่
ผู้แจ้งมีสิทธิใช้ทีดนิหรือ
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของทีดินหรือ
หนว่ยงานทีมีหน้าที
ดแูลรับผิดชอบทีดนิให้
ใช้ทีดนิเป็นทีตั งสถานที
ประกอบกิจการควบคมุ
ประเภทที 2

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

6)

สําเนาหนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยสําเนา
แผนผงับริเวณทีได้
อนญุาตให้ผู้ขออนญุาต
ทําทางเชือมระหว่าง
บริเวณทีได้รับอนญุาต
กบัถนนสาธารณะทาง
หลวงหรือถนนสว่น
บคุคลเพือใช้เป็นทาง
สําหรับยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการนํ ามนั
ประเภทคลกัษณะที
หนึงเพือการจําหนา่ย

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หรือขายหรือสําเนา
หนงัสืออนญุาตพร้อม
ด้วยสําเนาแผนผงั
บริเวณทีได้รับอนญุาต
ให้ทําสิงลว่งลํ าลํานํ า
จากเจ้าหน้าทีผู้ดแูล
และรับผิดชอบถนน
สาธารณะทางหลวง
ถนนสว่นบคุคลหรือลํา
นํ าสายนั น

7)

แผนทีสงัเขปแสดง
สถานทีประกอบกิจการ
พร้อมทั งแสดงสิงปลกู
สร้างทีอยูภ่ายในรัศมี
50 เมตร

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทกุหน้า)

8) แผนผงับริเวณของ
สถานทีประกอบกิจการ

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทกุหน้า)

9)

แบบก่อสร้างถงัเก็บ
นํ ามนัเหนือพื นดนิ
ขนาดใหญ่พร้อมระบบ
ทอ่และอปุกรณ์

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทกุหน้า)

10)

รายการคํานวณความ
มันคงแข็งแรงของถงั
เก็บนํ ามนัเหนือพื นดนิ
ขนาดใหญ่

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทกุหน้า)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

11)

หนงัสือรับรองจาก
วิศวกรสาขาทีเกียวข้อง
ซึงเป็นผู้ คํานวณความ
มันคงแข็งแรงระบบ
ความปลอดภยัและ
ระบบควบคมุมลพิษ
ของถงัเก็บนํ ามนัเหนือ
พื นดนิขนาดใหญ่และ
สิงปลกูสร้างตา่งๆและ
เป็นผู้ได้รับอนญุาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิศวกร
พร้อมทั งแนบภาพถ่าย
ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

12)

ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเก็บนํ ามนั
(กรณีสถานีบริการ
นํ ามนัประเภท
คลกัษณะทีหนึงและ
สถานีบริการนํ ามนั
ประเภทจลกัษณะที
หนึง)

- 1 0 ชดุ -

13) อืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ -
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14. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

15. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์

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 น19 เลขที 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4111
หมายเหตุ-

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียม

เกียวกบัการประกอบกิจการนํ ามนัเชื อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
-

17. หมายเหตุ
-


