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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงพลังงาน

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระทําไดก็ตอเม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน

ประกอบการแลวเสร็จ ถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวของกําหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบ
ทอนํ้ามันและอุปกรณ ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนตน

3. การกอสราง ผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัย ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :

1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ผูรับ
คําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว

๓. ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งน้ี จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน
พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท 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)
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ รับหนังสือหรือคําขอ และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนด และ
สงเรื่องใหสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน

1 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

2) การพิจารณา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และส่ิงกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบทอนํ้ามันและอุปกรณ
ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

2 วันทําการ เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ

ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ฉบับจริง 1 ชุด

-

2) สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเช่ือมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังที่ไดรับอนุญาต
ทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
3) สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความ

รับผิดชอบตามกฎหมายแกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-

4) อ่ืนๆ (ถามี) -

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คาธรรมเนียม 200 บาท

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามัน เปนไปตาม
ขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556

คาธรรมเนียม 0 บาท

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)



4/4

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม
1) แบบ ธพ.น. ๒ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

วันที่พิมพ 26/08/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


