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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (ระยะที 1 : ขันตอนออกคําสัง
รั บคําขอรั บใบอนุญาต)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํามัน (ระยะที 1 : ขันตอนออกคําสังรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื อนไขเกี ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ยวกับการประกอบกิ จการนํามันเชื อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอนํามันเชื อเพลิ ง พ.ศ. 2550 และที แก้ไขเพิ มเติ ม และประกาศที ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าของสถานที ประกอบกิ จการนํามัน พ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานี บริ การนํามันเชื อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกาศที ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

5)

ประกาศกรมธุรกิ จพลังงาน เรื อง กํ าหนดสถานที แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 2 สถานที ยื น แบบ
คําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมาย
แก่ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมนํ ามันเชื อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติ ม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
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8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน อบต.ป่ าซาง สําเนาคูม่ ือประชาชน 03/08/2015 13:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ที ทํ าการองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าซาง อําเภอเวี ยงเชี ยงรุ้ง จังหวัดเชี ยงราย 57210
โทรศัทพ์ 053173661-2 (กองช่าง) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริ การนํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะทีสอง และ จ ลักษณะทีสอง ต้ องยืนขอ
อนุญาต และต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บนํามันได้ ซึง
- สถานีบริ การนํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริ การนํามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนทีทีติดเขต
ทางหลวงหรื อถนนสาธารณะ ด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้ างของถนน ไม่น้อยกว่า
12 เมตร หรื อติดเขตถนนส่วนบุคคลด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้ างของถนนไม่น้อย
กว่า 10 เมตร และเก็บนํามันไว้ ในถังเก็บนํามันใต้ พืนดิน
- สถานีบริ การนํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริ การนํามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนทีทีติดเขต
ถนนสาธารณะด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะ ทีมีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า 12 เมตร หรื อติด
เขตถนนส่วนบุคคลด้ านทีใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสําหรับยานพาหนะทีมีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า 10 เมตร และ
เก็บนํามันไว้ ในถังเก็บนํามันใต้ พืนดิน
- สถานีบริ การนํามัน ประเภท ค ลักษณะทีสอง หมายถึง สถานีบริ การนํามันทีให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ทีเก็บ
นํามันทีมีปริ มาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไป ไว้ ในถังเก็บนํามันเหนือพืนดิน และจะเก็บนํามันทีมีปริ มาณไม่เกิน 5,000ลิตร
ไว้ ในถังเก็บนํามันใต้ พืนดินอีกด้ วยก็ได้ การเก็บนํามันไว้ ในถังเก็บนํามันเหนือพืนดิน ให้ เก็บได้ เฉพาะนํามันชนิดไวไฟ
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ปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน
- สถานีบริ การนํามัน ประเภท จ ลักษณะทีสอง หมายถึง สถานีบริ การนํามันทีเก็บนํามันทีมีปริ มาณเกิน 10,000ลิตรขึน
ไป ไว้ ในถังเก็บนํามันเหนือพืนดิน ถังเก็บนํามันใต้ พืนดิน หรื อถังเก็บนํามันทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก เพือให้ บริ การแก่เรื อ
การเก็บนํามันไว้ ในถังเก็บนํามันเหนือพืนดินหรื อถังเก็บนํามันทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก ให้ เก็บได้ เฉพาะนํามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
3. แผนผังบริ เวณ แบบก่อสร้ างและรายการคํานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริ การนํามันเชือเพลิง
พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน ผู้รับคําขอและ
ผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
4. ทังนี จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดกําหนด
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที รับคําขอ และ
1 วันทําการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
คําขอ และความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีกําหนด
และส่งเรื องให้ สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํามัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบ
42 วันทําการ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานทีเบืองต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริ เวณ
- แบบก่อสร้ าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบท่อนํามัน
ระบบท่อดับเพลิง ระบบ
บําบัดนําเสียหรื อแยกนํา
ปนเปื อนนํามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิงปลูกสร้ างอืน แล้ วแต่

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลป่ า
ซาง อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย

องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลป่ า
ซาง อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

-

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

กรณี
- รายการคํานวณความ
มันคงแข็งแรงและระบบที
เกียวข้ อง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณา

2 วันทําการ

3)

องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลป่ า
ซาง อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)
3)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ

0

1

ฉบับ

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

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล

การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

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

สําเนาเอกสาร
กรมทีดิน
แสดงสิทธิใช้ ทีดิน
เช่น โฉนดทีดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ ก
/ ส.ค.๑ เป็ นต้ น
สําเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต มี

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอํานาจลง
นาม)

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทังของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สิทธิใช้ ทีดิน หรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ ทีดินหรื อ
หนังสือยินยอม
จากหน่วยงานที
มีหน้ าทีดูแลและ
รับผิดชอบทีดิน
ดังกล่าว
สําเนาหนังสือ
กรมโยธาธิการและ 0
แจ้ งการ
ผังเมือง
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิน
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการผังเมือง
แผนผัง
3
โดยสังเขป
แผนผังบริ เวณ
และแบบก่อสร้ าง
ระบบความ
ปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบท่อนํามัน
ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบําบัดนํา
เสียหรื อแยกนํา
ปนเปื อนนํามัน
ระบบอุปกรณ์
นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟ้า ระบบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)
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ที

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าและสิง
ปลูกสร้ างอืน
แล้ วแต่กรณี
รายการคํานวณ ความมันคง
แข็งแรง และ
ระบบทีเกียวข้ อง
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
พร้ อมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้ อม
ด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําทาง
เชือมถนน
สาธารณะ หรื อ
ทางหลวง หรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร้ อมด้ วยสําเนา
แผนผังทีได้ รับ
อนุญาตทําสิง
ล่วงลําลํานํา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทุกหน้ า)

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องที
ใบอนุญาต)

0

1

ชุด

(ให้ นํามายืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

10) อืนๆ (ถ้ ามี)

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัทพ์ 053173661-2 http://www.pasanglocal.go.th/
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๑ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง กําหนดสถานทีแจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที ๒ สถานทียืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าซาง
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อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

