
คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กระทรวงพลังงาน  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะท่ีสอง และ จ ลักษณะท่ีสอง ต้องย่ืนขออนุญาต และต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ํามันได้ ซ่ึง 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนน
สาธารณะ ด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคล
ด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดิน 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตถนนสาธารณะด้าน
ท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้า
และทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า ๑๐ เมตร และเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดิน 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 
๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดินอีกด้วยก็ได้ 
การเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 
- สถานีบริการน้ํามัน ประเภท จ ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไว้ในถังเก็บ
น้ํามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดต้ังภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ การเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามัน
เหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดต้ังภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 
๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลง
นามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคํา
ขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคาํขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 



 
๔. ท้ังนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือ
หากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม
อัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดกําหนด 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (กองช่าง เทศบาลตําบลแม่หล่าย))  
เทศบาลตําบลแม่หล่าย เลขท่ี 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.054-652660  โทรสาร. 
054-652660 ต่อ 115 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และส่ง
เรื่องให้สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ
น้ํามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ําปนเปื้อน
น้ํามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี  
- รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
(หมายเหตุ: -)  

42 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น. ๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน เช่น โฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ 
เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต   มีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 
 

สําเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) 

 
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย 
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ํามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

10) 
 

รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรง และระบบท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องท่ีใบอนุญาต) 

- 

12) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทําทางเชื่อม
ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตทําสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (ให้นํามาย่ืนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

- 

13) 
 

สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๓ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (ให้นํามาย่ืนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

- 

14) 
 

อื่นๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) เทศบาลตําบลแม่หล่าย เลขท่ี 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.054-652660 
โทรสาร.054-652660 ต่อ 115)  

2) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  อาคารบี      ชั้น ๒๐ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  

 



คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กระทรวงพลังงาน  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ 
ถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกําหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 
๓. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 
หมายเหตุ : 
 
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลง
นามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคํา
ขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคาํขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
๔. ท้ังนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือ
หากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม
อัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดกําหนด 
  
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลตําบลแม่หล่าย เลขท่ี 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.054-652660 
โทรสาร. 054-652660 ต่อ 115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ี รับหนังสือหรือคําขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และส่งเรื่องให้สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
(หมายเหตุ: -)  

27 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ผลการทดสอบถังเก็บนํ้ามัน ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทําทางเชื่อม
ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตทําสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

3) 
 

สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๓ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
อื่นๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามัน เป็นไปตามข้อ 62 ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) เทศบาลตําบลแม่หล่าย เลขท่ี 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.054-652660 
โทรสาร.054-652660 ต่อ 115)  

2) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  อาคารบี      ชั้น ๒๐ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  
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