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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนสถานการค้านํา้มัน/ก๊าซ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนสถานการค้านํา้มนั/ก๊าซ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําปางว่าดว้ยการกําหนดใหผู้้คา้น้ํามนัเบนซินและน้ํามนัทีค่ลา้ยกนัน้ํามนั

ดีเซลและน้ํามนัที่คลา้ยกนัและก๊าซปิโตรเลียมทีใ่ช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ยืน่คําขอจดทะเบียนสถานการคา้

ยืน่รายการภาษีและชําระภาษีณสํานกังานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําปาง 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมไ่ด้กําหนด  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสถานการค้านํา้มนั/ก๊าซองค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ 

ฝ่ายเร่งรัดและจดัเก็บรายได้กองคลงัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอ 

เกาะคา  จงัหวดัลําปาง 52130 โทรศพัท์ 0 5423 7600 ต่อ 1017 โทรสาร 0 5423 7648 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ 

ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง เร่ือง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2556 ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามแบบท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดักําหนด ณ องค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัแหง่ท้องท่ีท่ีสถานการค้าตัง้อยูห่รือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดักําหนด 

2. วิธีการ 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอจดทะเบียนสถานการค้าตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั ณ สํานกังาน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง 

3. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตามแบบองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั ณ สํานกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ภายใน 30 วนันบัแตว่นัเร่ิมดําเนินการค้าในเขตจงัหวดั 

4. บทกาํหนดโทษ 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมย่ื่นจดทะเบียนสถานการค้าภายในกําหนดต้องระวางโทษไมเ่กิน 5,000.- บาท 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

6. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

7. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนแบบคํา

ขอจดทะเบียนสถานการค้า 

(อบจ.01-1)  เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 
 

5 นาที องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

ลําปาง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณา

คําขอตามแบบฯและ

หลกัฐานประกอบคําขอจด

ทะเบียนสถานการค้า 

 
 

5 นาที องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

ลําปาง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการออกใบ

ทะเบียนสถานการค้า 
 

2 นาที องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

ลําปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 12 นาที 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอจด

ทะเบียนสถาน

การค้า  (อบจ. 

01-1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

ใบทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม

ของสถานการค้า 

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 
หนงัสือรับรอง

ของสถานการค้า 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 
เอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จงัหวดั

ลําปาง  52130   โทรศพัท์ 054-237645   โทรสาร 054-237648 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ- 

 

วันท่ีพมิพ์ 31/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

ลําปางสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
 


