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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำ้ มัน (ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกคำสั่ง
รับคำขอรับใบอนุญำต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคาขอรับ
ใบอนุญาต)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนี ยม
เกี ่ยวกับกำรประกอบกิ จกำรน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม และประกำศที ่ออกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้ องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนทีป่ ระกอบกิ จกำรน้ำมัน พ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถำนี บริ กำรน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2552 และประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว

5)

ประกำศกรมธุรกิ จพลังงำน เรื ่อง กำหนดสถำนทีแ่ จ้งกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 2 สถำนที ่ยืน่ แบบ
คำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิ ดตำมกฎหมำย
แก่ผไู้ ด้รับควำมเสี ยหำยจำกภัยอันเกิ ดจำกกำรประกอบกิ จกำรควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
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8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 16:43 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค
้
าสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาต) เทศบาลตาบลช้ างเผือก
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่ำง 199 หมู่ที่ 2 ถนนเจ็ดยอด ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมื องเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
50300 โทร.(053)-217923/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง ต้ องยื่นขอ
อนุญาต และต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน ้ามันได้ ซึง่
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน ้ามันที่ให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่ตดิ เขต
ทางหลวงหรื อถนนสาธารณะ ด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้ างของถนน ไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร หรื อติดเขตถนนส่วนบุคคลด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้ างของถนนไม่น้อย
กว่า ๑๐ เมตร และเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริ การน ้ามันที่ให้ บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่ตดิ เขต
ถนนสาธารณะด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะ ที่มีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า ๑๒ เมตร หรื อติด
เขตถนนส่วนบุคคลด้ านที่ใช้ เป็ นทางเข้ าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว้ างของถนนน้ อยกว่า ๑๐ เมตร และ
เก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน ้ามันที่ให้ บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บ
น ้ามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ ้นไป ไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน และจะเก็บน ้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐
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ลิตร ไว้ ในถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดินอีกด้ วยก็ได้ การเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน ให้ เก็บได้ เฉพาะน ้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
- สถานีบริการน ้ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริ การน ้ามันที่เก็บน ้ามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ขึ ้นไป ไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดิน ถังเก็บน ้ามันใต้ พื ้นดิน หรื อถังเก็บน ้ามันที่ติดตังภายในโป๊
้
ะเหล็ก เพื่อให้ บริการแก่
เรื อ การเก็บน ้ามันไว้ ในถังเก็บน ้ามันเหนือพื ้นดินหรื อถังเก็บน ้ามันที่ติดตังภายในโป๊
้
ะเหล็ก ให้ เก็บได้ เฉพาะน ้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อยเท่านัน้
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้ างและรายการคานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและ
ผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ าถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน
พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ รับคาขอ และ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
คาขอ และความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
และส่งเรื่ องให้ สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
42 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื ้องต้ น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบท่อน ้ามัน
ระบบท่อดับเพลิง ระบบ
บาบัดน ้าเสียหรื อแยกน ้า
ปนเปื อ้ นน ้ามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้ างอื่น แล้ วแต่

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กรณี
- รายการคานวณความ
มัน่ คงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข้ อง

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณา

2 วัน

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

2)

3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ / รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)
(กรณีนิติบคุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน ๖
เดือน / รับรอง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำเนำถูกต้ องทุก
หน้ ำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอรับ
กรมธุรกิจพลังงำน 1
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
(แบบ ธพ.น. ๑)
หนังสือมอบ
1
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ

สำเนำเอกสำร
กรมที่ดนิ
แสดงสิทธิใช้ ที่ดิน
เช่น โฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ ก
/ ส.ค.๑ เป็ นต้ น
สำเนำเอกสำร
แสดงว่ำผู้ขอรับ
ใบอนุญำต มี
สิทธิใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอำนำจลง
นำม)

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรัษฎำกร/
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องเฉพำะบัตร
ประจำตัว
ประชำชนทังของผู
้
้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

0

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)
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ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ให้ ใช้ ที่ดนิ หรื อ
หนังสือยินยอม
จำกหน่วยงำนที่
มีหน้ ำที่ดแู ลและ
รับผิดชอบที่ดนิ
ดังกล่ำว
สำเนำหนังสือ
กรมโยธำธิกำรและ 0
แจ้ งกำร
ผังเมือง
ตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดนิ
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรผังเมือง
แผนผัง
3
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบก่อสร้ ำง
ระบบควำม
ปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบท่อน ้ำมัน
ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบำบัดน ้ำ
เสียหรื อแยกน ้ำ
ปนเปื อ้ นน ้ำมัน
ระบบอุปกรณ์
นิรภัย แบบระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบ
ป้องกันอันตรำย
จำกฟ้ำผ่ำและสิ่ง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ปลูกสร้ ำงอื่น
แล้ วแต่กรณี
รำยกำรคำนวณ
ควำมมัน่ คง
7)
แข็งแรง และ
ระบบที่เกี่ยวข้ อง
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
พร้ อมสำเนำ
8)
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำเนำหนังสือ
อนุญำตพร้ อม
ด้ วยสำเนำ
แผนผังที่ได้ รับ
อนุญำตทำทำง
เชื่อมถนน
สำธำรณะ หรื อ
9) ทำงหลวง หรื อ
ถนนส่วนบุคคล
หรื อสำเนำ
หนังสืออนุญำต
พร้ อมด้ วยสำเนำ
แผนผังที่ได้ รับ
อนุญำตทำสิ่ง
ล่วงล ้ำลำน ้ำ
สำเนำสัญญำ
10)
ประกันภัยภัย

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนำมทุกหน้ ำ)

-

1

0

ชุด

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องที่
ใบอนุญำต)

-

0

1

ชุด

(ให้ นำมำยื่นก่อน
พิจำรณำออก
ใบอนุญำต /
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

-

0

1

ชุด

(ให้ นำมำยื่นก่อน
พิจำรณำออก
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยควำม
รับผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผ้ ู
ได้ รับควำม
เสียหำยจำกภัย
อันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภท
ที่ ๓
11) อื่นๆ (ถ้ ำมี)

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ใบอนุญำต /
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

0

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔
๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔
๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลช้ างเผือก
หมายเหตุ (1. ทำงอิ นเทอร์ เน็ต (http://welcometo.chiangpuak.org)
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4)

2. ทำงโทรศัพท์ (053)-217923
3. ทำง ไปรษณี ย์ (199 หมู่ที่ 2 ถนนเจ็ดยอด ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมื องเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ 50300
โทร.(053)-217923)
4. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
5. ตูร้ ับฟั งควำมคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่หน้ำสำนักงำนเทศบำลตำบลช้ำงเผื อก)
)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๑ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

23/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลช้ างเผือก อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

