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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงพลังงาน

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง

ตองยื่นขออนุญาต และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บนํ้ามันได ซึ่ง
- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่

ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนน ไมนอย
กวา 12 เมตร หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไม
นอยกวา 10 เมตร และเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บนํ้ามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
ที่ติดเขตถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ที่มีความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตร
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตร
และเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บนํ้ามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก
ที่เก็บนํ้ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไป ไวในถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บนํ้ามันที่มีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตร
ไวในถังเก็บนํ้ามันใตพื้นดินอีกดวยก็ได การเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน ใหเก็บไดเฉพาะนํ้ามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟนอยเทาน้ัน

- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันที่เก็บนํ้ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไป
ไวในถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน ถังเก็บนํ้ามันใตพื้นดิน หรือถังเก็บนํ้ามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก เพื่อใหบริการแกเรือ
การเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บนํ้ามันเหนือพืน้ดินหรือถังเก็บนํ้ามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก ใหเก็บไดเฉพาะนํ้ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทาน้ัน

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนตน

3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2552

หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ผูรับ

คําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว
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3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

4. ทั้งน้ี จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กองชาง เทศบาลตําบลชองลม
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 131
โทรสาร 0 5574 1670
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วันทําการ
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ รับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอ
และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน
ที่กําหนด และสงเรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน

1 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

2) การพิจารณา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสราง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบทอนํ้ามัน ระบบทอดับเพลิง ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ
แยกนํ้าปนเปอนนํ้ามัน ระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
- ส่ิงปลูกสรางอ่ืน แลวแตกรณี
- รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวของ

42 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผลการพิจารณา
2 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม

อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๑)

ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผูมีอํานาจลงนาม)

กรมธุรกิจพลังงาน

2) บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมการปกครอง

3) สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกใหไมเกิน 6 เดือน / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร/ รับรอง
สําเนาถูกตองเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

-

6) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใชที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน / น.ส.๓
น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ เปนตน
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมที่ดิน

7) สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต   มีสิทธิใชที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอมใหใชที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดนิดังกลาว
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
8) สําเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

9) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทอน้ํามัน ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน ระบบอุปกรณนิรภัย
แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาและส่ิงปลูกสราง
อ่ืน แลวแตกรณี
ฉบับจริง 3 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

-

10) รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรง และระบบที่เกี่ยวของ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

-

11) หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองที่ใบอนุญาต)

-

12) สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเช่ือมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ใหนํามายื่นกอนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

-

13) อ่ืนๆ (ถามี) -

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) ไมมี คาธรรมเนียม 0 บาท
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ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th

หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม

1) แบบ ธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ -

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

วันที่พิมพ 26/08/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลาน

กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


