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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนยีม
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 
 

5) ประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ
คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบัญญัติควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  



2/10 
 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 11:10  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลบอแฮว 99/9 หมู 13 ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง 52100 โทร.054-231351 
โทรสาร.054-231373/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง ตองยื่นขอ
อนุญาต และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันได ซึง่ 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ตดิเขต
ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ดานทีใ่ชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนน ไมนอยกวา 
๑๒ เมตร หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานทีใ่ชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอย
กวา ๑๐ เมตร และเก็บน้ํามันไวในถงัเกบ็น้ํามันใตพ้ืนดิน 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ตดิเขต
ถนนสาธารณะดานทีใ่ชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ทีมี่ความกวางของถนนนอยกวา ๑๒ เมตร หรือติด
เขตถนนสวนบคุคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา ๑๐ เมตร และ
เก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดนิ 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันทีใ่หบริการแกยานพาหนะทางบก ที่เกบ็
น้ํามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไวในถงัเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดนิ และจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน ๕,๐๐๐ 
ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดนิอีกดวยก็ได การเกบ็น้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนดิ
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ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถงึ สถานีบริการน้ํามันทีเ่ก็บน้ํามันทีมี่ปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ข้ึนไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ถงัเกบ็น้ํามันใตพ้ืนดนิ หรือถังเก็บน้ํามันที่ตดิตั้งภายในโปะเหล็ก เพ่ือใหบริการแก
เรือ การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเกบ็น้ํามันทีต่ิดตั้งภายในโปะเหล็ก ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนดิ
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
 
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิเปนตน 
 
๓. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ : 
 
๑. หากเหน็วาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเตมิไดในขณะนัน้ ผูรับคําขอและ
ผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยืน่คํา
ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยงัไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
๔. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน 
พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัดกําหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ รับคําขอ และ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีก่ําหนด 
และสงเร่ืองใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบริเวณ 
- แบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบทอน้ํามัน 
ระบบทอดับเพลิง ระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน ระบบ
อุปกรณนิรภัย  
- แบบระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา   
- ส่ิงปลูกสรางอ่ืน แลวแต

42 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

กรณี  
- รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวของ 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในหนังสือแจงผล
การพิจารณา 
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา 

0 1 ฉบับ (กรณนีิติบุคคล / 
ออกใหไมเกนิ ๖ 
เดือน / รับรอง
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ  
(แบบ ธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดนิ 
เชน โฉนดที่ดนิ / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ ก 
/ ส.ค.๑ เปนตน 

กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทกุหนา) 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาต   มี
สิทธิใชที่ดนิ หรือ
หนังสือยินยอม

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทกุหนา) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ใหใชที่ดนิหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบทีด่ิน
ดังกลาว 

5) 

สําเนาหนังสือ
แจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทกุหนา) 

6) 

แผนผัง
โดยสังเขป 
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง 
ระบบความ
ปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ 
ระบบทอน้ํามัน 
ระบบทอดับเพลิง 
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน 
ระบบอุปกรณ
นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและส่ิง

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ปลูกสรางอ่ืน 
แลวแตกรณ ี

7) 

รายการคํานวณ
ความม่ันคง
แข็งแรง และ
ระบบที่เกี่ยวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร 
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะ หรือ
ทางหลวง หรือ
ถนนสวนบุคคล 
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําส่ิง
ลวงลํ้าลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกตองทกุหนา) 

10) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกจิการ
ควบคุมประเภท
ที่ ๓ 

ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกตองทกุหนา) 

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมม ี

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลบอแฮว 99/9 หมู 13 ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง 52100 โทร.054-

231351 โทรสาร.054-231373 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน 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) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
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๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 28/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


