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คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานทีเก็บรั กษานํ ามัน ลักษณะทีสอง
หน่ วยงานทีให้ บริการ : สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน กระทรวงพลังงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที เก็บรักษานํ ามัน ลักษณะทีสอง ต้ องแจ้ งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ
นํ ามันได้ ซึงสถานทีเก็บรักษานํ ามัน ลักษณะทีสอง หมายถึง สถานทีเก็บนํ ามันชนิดใดชนิดหนึงหรื อหลายชนิด
ดังต่อไปนี
(ก) สถานทีเก็บนํ ามัน ชนิดไวไฟมากทีมีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานทีเก็บนํ ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ทีมีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานทีเก็บนํ ามัน ชนิดไวไฟน้ อย ทีมีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร
๒. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง

กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
๓. แผนผังบริ เวณ แบบก่อสร้ างและรายการคํานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานที เก็บรักษา
นํ ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ :
๑. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน

ขณะนั น ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการ

แก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคู่มือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนและถูกต้ อง ตามที ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทั งนี จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน๗ วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ

ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
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ศูนย์บริ การธุรกิ จพลังงาน กรมธุรกิ จพลังงาน
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกําหนด)
ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน ๑๙
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
๕๕๕/๒ ถนนวิ ภาวดีรังสิ ต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕
โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วัน
ลําดับ
ขั นตอน
ระยะเวลา
ส่ วนทีรับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน
1) การตรวจสอบเอกสาร
6 ชัวโมง
เจ้ าหน้ าทีรับคําขอและตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานทีกําหนด
สํานักความปลอดภัย
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 ชัวโมง
ลงนามในใบรับแจ้ ง
ธุรกิจนํ ามัน
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
1) ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ (แบบ
ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอํานาจลงนาม)
2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
3) สําเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
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ลําดับ

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้ อมสําเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํ นาจลงชือแทนนิตบิ ุคคลทีออกให้ ไม่
เกินหนึงร้ อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง / รับรองสําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้แจ้ ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตวั แทนของบุคคลหรื อนิติบคุ คลเป็ นผู้แจ้ ง /
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกต้ อง
เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทั งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ)
สําเนาหรือภาพถ่ าย โฉนดทีดนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในทีดนิ อืน ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
สําเนาเอกสารแสดงว่ าผู้แจ้ งมีสิทธิใช้ ทีดิน หรื อหนังสือ
ยินยอมของเจ้ าของทีดนิ หรือหน่ วยงานทีมีหน้ าทีดูแล
รับผิดชอบทีดนิ ให้ ใช้ ทีดินเป็ นทีตั งสถานทีประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที ๒
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

-

กรมทีดนิ

-
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ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
8) สําเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วยสําเนาแผนผังบริเวณทีได้
อนุญาตให้ ผ้ ูขออนุญาตทําทางเชือมระหว่ างบริเวณทีได้ รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่ วนบุคคลเพือ
ใช้ เป็ นทางสําหรับยานพาหนะเข้ าออกสถานีบริการนํ ามัน
ประเภท ค ลักษณะทีหนึง เพือการจําหน่ ายหรือขาย หรือ
สําเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วยสําเนาแผนผังบริเวณทีได้ รับ
อนุญาตให้ ทาํ สิงล่ วงลํ าลํานํ าจากเจ้ าหน้ าทีผ้ ูดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่ วนบุคคล หรือ
ลํานํ าสายนั น
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
9) แผนทีสังเขปแสดงสถานทีประกอบกิจการ พร้ อมทั งแสดงสิง
ปลูกสร้ างทีอยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)
10) แผนผังบริเวณของสถานทีประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)
11) แบบก่ อสร้ างถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินขนาดใหญ่ พร้ อม
ระบบท่ อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)
12) รายการคํานวณความมันคงแข็งแรงของถังเก็บนํ ามันเหนือ
พื นดินขนาดใหญ่
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ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า)
13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาทีเกียวข้ องซึงเป็ นผู้คํานวณ
ความมันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บนํ ามันเหนือพื นดินขนาดใหญ่ และสิงปลูก
สร้ างต่ าง ๆ และเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร พร้ อมทั งแนบ
ภาพถ่ ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
14) อืนๆ (ถ้ ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่ าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่ องทางการร้ องเรี ยน / แนะนําบริการ
1) สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น๒๐
เลขที ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
2) ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชั น ๑๙ เลขที ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔
๔๑๑๑

6/6

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ ม
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเกียวกับการแจ้ ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกียวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2556
หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้ อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคมู่ ือมีผลบังคับใช้ : 21/07/2558

