
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน า้มนั (ระยะที ่2 : 

ข ัน้ตอนออกใบอนุญาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

๑. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการ จะกระท าไดก้็ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งสถาน

ประกอบการแลว้เสร็จ ถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด มผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบ

ทอ่น ้ามันและอปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงับอัคคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

 

๒. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง กฎหมายวา่

ดว้ยการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

๓. การกอ่สรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัย ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามัน

เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

๒. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยงัไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

๔. ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้ม

ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณูปโภค กองชา่ง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที ่รับหนังสอืหรอืค าขอ และตรวจสอบความครบถว้นของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด และสง่เรือ่งให ้
ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ ์ระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงับ
อัคคภีัย 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ผลการทดสอบถงัเก็บน า้มนั ระบบทอ่น า้มนัและอปุกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาหนงัสอือนญุาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนญุาต
ท าทางเชือ่มถนนสาธารณะ หรอืทางหลวง หรอืถนนสว่นบคุคล 
หรอืส าเนาหนงัสอือนญุาตพรอ้มดว้ยส าเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนญุาต

ท าสิง่ลว่งล า้ล าน า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) 
 

ส าเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนยีมการอนญุาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจนุ า้มนั เป็นไปตามขอ้ 

62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง ือ่นไข
เกีย่วกบัการแจง้ การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท
ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 



 

ชือ่กระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต)  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้ การอนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556  
  
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผา่ของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามัน พ.ศ. 2556  
  

4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว  
  
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556  
  
6)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอันเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557  
  
7)พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้ 

การอนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/07/2015 01:52 การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิาร

น ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


