
 

คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีริการน้ำมัน  

(ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคำสัง่รับคำขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ำมัน  

        (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบด็เสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑว์ธิีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตาม

กฎกระทรวงดังกล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอันตรายจากฟา้ผ่าของสถานที่ประกอบกจิการน้ำมัน  

พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น

แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผู้ไดร้ับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน่  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  



 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิาร 

 น้ำมัน (ระยะที่๑ : ขัน้ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

50120 โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)   

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผู้ใดประสงคจ์ะประกอบกิจการสถานบีรกิารน้ำมันประเภท ก, ข, คลกัษณะทีส่องและจลกัษณะท่ีสองต้อง

ยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจงึเก็บน้ำมันได้ซ่ึง 

- สถานีบรกิารน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบรกิารน้ำมันที่ให้บรกิารแก่ยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่ตดิเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเขา้และทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความ

กวา้งของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตดิเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเขา้และทางออกสำหรบั

ยานพาหนะที่มีความกวา้งของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และเก็บน้ำมันไวใ้นถังเก็บน้ำมันใต้พืน้ดิน 

- สถานีบรกิารน้ำมันประเภทขหมายถงึสถานีบรกิารน้ำมันที่ให้บรกิารแก่ยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่ตดิเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเขา้และทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกวา้งของถนน

น้อยกว่า ๑๒ เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเขา้และทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความ

กวา้งของถนนน้อยกว่า ๑๐ เมตร และเกบ็น้ำมันไวใ้นถงัเก็บน้ำมันใต้พืน้ดิน 

- สถานีบรกิารน้ำมันประเภทคลกัษณะทีส่องหมายถึงสถานีบรกิารน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก

ที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันที่มีปริมาณ 

ไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตร ไวใ้นถงัเก็บน้ำมันใต้พืน้ดนิอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ำมันไวใ้นถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินให้เกบ็

ได้เฉพาะน้ำมันชนดิไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟน้อยเทา่นั้น 

- สถานีบรกิารน้ำมันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบรกิารน้ำมันที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน 

๑๐,๐๐๐ ลิตรขึน้ไปไว้ในถงัเกบ็น้ำมันเหนือพื้นดินถังเกบ็น้ำมันใต้พืน้ดินหรือถังเก็บน้ำมันทีต่ิดตั้งภายในโป๊ะ

เหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บน้ำมันไวใ้นถังเก็บน้ำมันเหนือพืน้ดินหรือถังเก็บน้ำมันทีต่ิดตั้งภายในโป๊ะ

เหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนดิไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟน้อยเท่านั้น 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติเป็นต้น 

๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเปน็ไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิาร

น้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



 

๒. หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้

รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม

กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคนืคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาคำขอและยังไม่นบัระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะ

ดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเริ่มนับหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไดต้รวจสอบคำขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสรจ็ทาง

จดหมายอิเลก็ทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัว

ท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมปส์ำหรบัค่าไปรษณยี์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

กำหนด 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่รับคำขอและ

ตรวจสอบความถกูต้อง

ของคำขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานที่

กำหนดและส่งเรื่องให้

สำนักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ำมัน 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐาน

ประกอบคำขอ 

- ตรวจสอบสถานที่

เบื้องต้น 

- แผนผังโดยสงัเขป 

42 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 



 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพษิระบบท่อน้ำมัน

ระบบท่อดับเพลิงระบบ

บำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำ

ปนเปื้อนน้ำมันระบบ

อุปกรณน์ิรภัย 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟา้ผ่า 

- สิ่งปลกูสร้างอื่นแล้วแต่

กรณ ี

- รายการคำนวณความ

ม่ันคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในหนังสือแจ้งผล

การพจิารณา 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองสำเนาถกูต้องทุก

หน้า) 



 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) 

สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองสำเนาถกูต้องทุก

หน้า) 

3) 

หนังสือรับรองนติิ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบับ (กรณีนติิบุคคล / ออกให้ไม่

เกิน๖เดือน / รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คำขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลง

นาม) 

2) 

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้มอบอำนาจ

และผู้รับมอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมปต์าม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสำเนา

ถูกต้องเฉพาะ

บัตรประจำตัว

ประชาชนทั้งของ

ผู้มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจ) 

3) 

สำเนาเอกสารแสดงสิทธใิช้

ที่ดินเช่นโฉนดที่ดนิ / น.ส.๓ 

/ น.ส.๓ก / ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมที่ดนิ 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

4) 

สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้

ขอรับใบอนุญาตมีสิทธใิช้

ที่ดินหรือหนงัสือยนิยอมให้

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 



 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ใช้ที่ดินหรือหนงัสือยนิยอม

จากหน่วยงานที่มีหน้าที่

ดูแลและรับผิดชอบที่ดิน

ดังกล่าว 

5) 

สำเนาหนงัสือแจ้งการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย

การผังเมือง 

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมือง 

0 1 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผังโดยสังเขปแผนผัง

บริเวณและแบบก่อสร้าง

ระบบความปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพษิระบบท่อ

น้ำมันระบบท่อดบัเพลิง

ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยก

น้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบ

อุปกรณน์ิรภัยแบบระบบ

ไฟฟ้าระบบป้องกนัอันตราย

จากฟา้ผ่าและสิ่งปลูกสร้าง

อื่นแล้วแตก่รณ ี

- 3 0 ชุด (วศิวกร

ผู้ออกแบบลง

นามทุกหน้า) 

7) 

รายการคำนวณความ

ม่ันคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

- 1 0 ชุด (วศิวกร

ผู้ออกแบบลง

นามทุกหน้า) 

8) 

หนังสือรับรองของวศิวกร

พร้อมสำเนาใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสำเนา

ถูกต้องที่

ใบอนุญาต) 

9) 
สำเนาหนงัสืออนุญาต

พร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่

- 0 1 ชุด (ให้นำมายื่นก่อน

พจิารณาออก



 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ได้รับอนญุาตทำทางเช่ือม

ถนนสาธารณะหรือทาง

หลวงหรือถนนส่วนบุคคล

หรือสำเนาหนังสืออนุญาต

พร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่

ได้รับอนญุาตทำสิ่งล่วงล้ำ

ลำน้ำ 

ใบอนุญาต / 

รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

10) 

สำเนาสัญญาประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม์ประกนัภัย

ความรับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้ได้รับความ

เสียหายจากภัยอันเกดิจาก

การประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (ให้นำมายื่นก่อน

พจิารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสำเนา

ถูกต้องทกุหน้า) 

11) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มี 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า   053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า      http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงานเรือ่งกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยืน่แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

http://www.yuwa.go.th/


 

 

 

 


