
คูมือกระบวนงานท่ี  85 

ช่ือกระบวนงาน  : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติ  ระยะท่ี 1 

        ข้ันตอนออกคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงพลังงาน  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติตองยื่นขออนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะ
ประกอบกิจการได โดยดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในคูมือนี้ 
หมายเหตุ 
  1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
  3.ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  4. จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
  5. เม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสราง และติดตั้งระบบตางๆ ตามแบบท่ีไดรับความเห็นชอบเสร็จสิ้น 
จะตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ โดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ และผูตรวจสอบระบบไฟฟาท่ีไดรับใบรับรอง
จากกรมธุรกิจพลังงาน และจัดสงรายงานผลการทดสอบดังกลาว เพ่ือใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

 ชองทางการใหบริการ 
 สถานท่ีใหบริการ 
ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน 
กรมธุรกิจพลังงาน  
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ  อาคารบี ชั้น 19  555/2 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053-103454 ตอ 17/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 00:00 - 00:00 น. 



 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 42 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับคําขอและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด 
(หมายเหตุ:-)  

1 วันทําการ เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานเพ่ือใชประกอบการพิจารณาอนุญาต 
2.1 สงเรื่องใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2.2 หนวยงานรับเรื่องและสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
2.3 ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
2.4 จัดทําบันทึกเพ่ือนําเสนอผูอนุญาตพิจารณาลงนามใน
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

39 วันทําการ เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผูอนุญาตลงนามในคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีหลักฐานไมครบถวนถูกตองจะแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบ))  

2 วันทําการ เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.ช.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรอกรายละเอียดพรอมลงนามใหถูกตอง) 

- 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมเอกสาร
ยืนยันตัวตนของผูมีอํานาจลงนาม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนท้ังของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใชท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน /  น.ส.3 / น.ส.3ก 
/ ส.ค.1 เปนตน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 
 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชท่ีดิน หรือหนังสือ
ยินยอมใหใชท่ีดินหรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแล
และรับผิดชอบท่ีดินดังกลาว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรมท่ีดินหรือผูมีสิทธิในท่ีดิน/รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

8) 
 

สําเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (หนวยงานทองถ่ินเปนผูแจงการตรวจสอบ/รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

9) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาต
ทําทางเช่ือมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสวนบุคคล 
สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาตทําส่ิง
ลวงลํ้าลําน้ํา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตใหเชื่อมทาง หรือ
เจาของทางท่ีมีสภาพเปนสาธารณะหรือทางสวนบุคคลจะเปนผูออกให 
สามารถจัดสงภายหลังพรอมรายงานผลการทดสอบได) 
 

กรมทางหลวง 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) 
และใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยาย
อาคาร (อ.6) (ถามี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (หนวยงานทองถ่ินเปนผูออกใบอนุญาตอ.1และอ.6และให
รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

11) 
 

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสราง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบทอกาซรวมถึงเครื่องจักรและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
ระบบทอดับเพลิง ระบบอุปกรณนิรภัย แบบระบบไฟฟา ระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา 
ฉบับจริง 2 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

12) 
 

แบบกอสรางในแนวเขตสถานีบริการ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ ( ซ่ึงประกอบดวย 
- แผนผังโดยสังเขป, แผนผังบริเวณ (อัตราสวน  
1 : 250),  ผังบริเวณโดยรอบรัศมี 200 เมตร 
- แบบกอสรางอาคาร (อาคารเครื่องสูบอัดกาซและจอดรถขนสงกาซ 
อาคารเกาะจายกาซ   อาคารบริการอ่ืนๆ) 
- แบบกอสรางระบบความปลอดภัย ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
ระบบอุปกรณนิรภัย 
- แบบกอสรางระบบแจงเหตุและปายคําเตือน 
- แบบกอสรางระบบทอ 
- แบบระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
- แบบเครื่องสูบอัดกาซ พรอมใบรับรอง 
- แบบตูจายกาซ พรอมใบรับรอง 
- แบบถังเก็บและจายกาซ พรอมใบรับรอง) 

- 

13) 
 

รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงอาคาร ระบบไฟฟา ระบบทอ 
และระบบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูดําเนินการออกแบบตองลงนามในรายการคํานวณ
และแบบท้ังหมดของระบบกาซธรรมชาติทุกแผน) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
14) 

 
รายการอุปกรณไฟฟาท่ีจะติดตั้งในบริเวณอันตราย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

15) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (วิศวกรผูรับใบอนุญาตรับรองสําเนาถูกตองท่ีใบอนุญาต) 

- 

16) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (สามารถจัดสงภายหลังพรอมรายงานผลการทดสอบได) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

17) 
 

สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย แกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (สามารถจัดสงภายหลังพรอมรายงานผลการทดสอบได) 

- 

18) 
 

คูมือปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (สามารถจัดสงภายหลังพรอมรายงานผลการทดสอบได) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหตุ: (-))  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี สํานักความปลอดภัย

ธุรกิจกาซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 20 555/2 ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900โทรศัพท : 0 2794 4901   
(หมายเหตุ: -)  
 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) ศูนยรับขอรองเรียน กรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  กทม. 10900 โทรศัพท : 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -)  

3) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 
103454 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) ตัวอยางแบบฟอรม ธพ.ช.1 

(หมายเหตุ: -)  
2) แบบฟอรม ธพ.ช.1 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติ ระยะท่ี 1 ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สํานักความปลอดภัย

ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2) พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
3) พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  
4) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการกาซธรรมชาติ ท่ีกรม

ธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2546  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

แจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 42.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 3 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 20 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 13:33 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี

บริการกาซธรรมชาติ ระยะท่ี 1 ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต เทศบาลตําบลสารภี 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


