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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนสถานการค้ านํา้ มัน/ก๊ าซ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนสถานการค้ านํ ้ามัน/ก๊ าซ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปางว่าด้วยการกํ าหนดให้ผู้คา้ นํ้ ามันเบนซิ นและนํ้ามันที ค่ ล้ายกันนํ้ามัน
ดี เซลและนํ้ามันที ่คล้ายกันและก๊ าซปิ โตรเลี ยมที ใ่ ช้เป็ นเชื ้อเพลิ งสําหรับรถยนต์ยืน่ คําขอจดทะเบี ยนสถานการค้า
ยื น่ รายการภาษี และชํ าระภาษี ณสํานักงานองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสถานการค้ านํ ้ามัน/ก๊ าซองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ
ฝ่ ายเร่ งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง ถนนพหลโยธิ น ตําบลศาลา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 52130 โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1017 โทรสาร 0 5423 7648
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์
ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง เรื่ อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556 ให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้ าต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามแบบที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกําหนด ณ องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดแห่งท้ องที่ที่สถานการค้ าตังอยู
้ ห่ รื อสถานที่อื่นตามที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกําหนด
2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนสถานการค้ าต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด ณ สํานักงาน
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้ าต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ณ สํานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ภายใน 30 วันนับแต่วนั เริ่มดําเนินการค้ าในเขตจังหวัด
4. บทกําหนดโทษ
ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ยื่นจดทะเบียนสถานการค้ าภายในกําหนดต้ องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท
5. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ประกอบการยื่นแบบคํา 5 นาที
ขอจดทะเบียนสถานการค้ า
(อบจ.01-1) เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ลําปาง

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

1.เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณา
คําขอตามแบบฯและ
หลักฐานประกอบคําขอจด
ทะเบียนสถานการค้ า

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการออกใบ 2 นาที
ทะเบียนสถานการค้ า

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ลําปาง

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ลําปาง

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอจด
ทะเบียนสถาน
การค้ า (อบจ.
01-1)
ใบทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ของสถานการค้ า

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่
3)
4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
ของสถานการค้ า
เอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้ อง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 52130 โทรศัพท์ 054-237645 โทรสาร 054-237648
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ลําปางสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

