
1/6

คู่มือสาํหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานทีเก็บรักษานํามัน ลักษณะทีสอง
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั กระทรวงพลงังาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานทีเก็บรักษานํ ามนั ลกัษณะทีสอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ

นํ ามนัได้ ซึงสถานทีเก็บรักษานํ ามนั ลกัษณะทีสอง หมายถึง สถานทีเก็บนํ ามนัชนิดใดชนิดหนึงหรือหลายชนิด
ดงัตอ่ไปนี

(ก) สถานทีเก็บนํ ามนั ชนิดไวไฟมากทีมีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานทีเก็บนํ ามนั ชนิดไวไฟปานกลาง ทีมีปริมาณเกิน๒๒๗ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานทีเก็บนํ ามนั ชนิดไวไฟน้อย ทีมีปริมาณเกิน๔๕๔ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร

๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอืนทีเกียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น

๓. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานทีเก็บรักษา
นํ ามนัเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

หมายเหตุ :
๑. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ใน

ขณะนั น ผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน
พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติม หากผู้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไม่พิจารณาคําขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้อง ตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

๔. ทั งนี  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน๗ วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานทีให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์
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ศูนย์บริการธุรกิจพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์  อาคารบี ชัน ๑๙
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕
โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 1 วนั
ลาํดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าทีรับคําขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลกัฐานทีกําหนด

6 ชัวโมง กรมธุรกิจพลงังาน

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง

1 ชัวโมง สํานกัความปลอดภยั
ธุรกิจนํ ามนั

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาํดับ ชือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิมเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ (แบบ

ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบบั
สาํเนา 0 ฉบบั
หมายเหตุ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)

กรมธุรกิจพลงังาน

2) บัตรประจาํตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบบั
สาํเนา 1 ฉบบั
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

กรมการปกครอง

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบบั

กรมการปกครอง



3/6

ลาํดับ ชือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิมเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สาํเนา 1 ฉบบั
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาํเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํนาจลงชือแทนนิตบุิคคลทีออกให้ไม่
เกินหนึงร้อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (กรณีนิตบิคุคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองสําเนาถกูต้องทกุ
หน้า)

กรมพฒันาธุรกิจการค้า

5) สาํเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้แจ้ง
ฉบับจริง 0 ชดุ
สาํเนา 1 ชดุ
หมายเหตุ (กรณีตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลเป็นผู้แจ้ง /
พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถกูต้อง
เฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทั งของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ
อํานาจ)

-

6) สาํเนาหรือภาพถ่าย โฉนดทีดนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในทีดนิอืน ๆ
ฉบับจริง 0 ชดุ
สาํเนา 1 ชดุ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

กรมทีดนิ

7) สาํเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ทีดิน หรือหนังสือ
ยนิยอมของเจ้าของทีดนิหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีดูแล
รับผิดชอบทีดนิให้ใช้ทีดินเป็นทีตังสถานทีประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที ๒
ฉบับจริง 0 ชดุ
สาํเนา 1 ชดุ

-
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ลาํดับ ชือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิมเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

8) สาํเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาํเนาแผนผังบริเวณทีได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาํทางเชือมระหว่างบริเวณทีได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพือ
ใช้เป็นทางสาํหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการนํามัน
ประเภท ค ลักษณะทีหนึง เพือการจาํหน่ายหรือขาย หรือ
สาํเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาํเนาแผนผังบริเวณทีได้รับ
อนุญาตให้ทาํสิงล่วงลําลาํนําจากเจ้าหน้าทีผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือ
ลาํนําสายนัน
ฉบับจริง 0 ชดุ
สาํเนา 1 ชดุ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

-

9) แผนทีสังเขปแสดงสถานทีประกอบกิจการ พร้อมทังแสดงสิง
ปลูกสร้างทีอยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร
ฉบับจริง 3 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า)

-

10) แผนผังบริเวณของสถานทีประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า)

-

11) แบบก่อสร้างถังเก็บนํามันเหนือพืนดนิขนาดใหญ่ พร้อม
ระบบท่อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า)

-

12) รายการคาํนวณความมันคงแข็งแรงของถังเก็บนํามันเหนือ
พืนดนิขนาดใหญ่

-
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ลาํดับ ชือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิมเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง 1 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า)

13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาทีเกียวข้องซึงเป็นผู้คํานวณ
ความมันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพษิของถังเก็บนํามันเหนือพืนดินขนาดใหญ่ และสิงปลูก
สร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทังแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า)

-

14) อืนๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชดุ
สาํเนา 0 ชดุ
หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม
ลาํดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลาํดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํ ามนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น๒๐

เลขที ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
2) ศนูย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี

ชั น๑๙ เลขที ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔
๔๑๑๑
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาํดับ ชือแบบฟอร์ม
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเกียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม

เกียวกบัการประกอบกิจการนํ ามนัเชื อเพลิง พ.ศ.2556

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบบันี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมข้อมลูการตดิตอ่ราชการ
www.info.go.th

วนัทีคูมื่อมีผลบงัคบัใช้: 21/07/2558


