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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน า้มันลักษณะท่ีสอง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จงัหวดับงึกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลกัษณะท่ีสอง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จงัหวดับงึกาฬ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551 
3) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
4) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่2  สถานที่ยืน่แบบค า

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3  พ.ศ.2556 
5) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลกัษณะท่ีสอง
เทศบาลต าบลศรีวิไล พิลยัวลัย์  ส าเนาคูมื่อประชาชน 24/08/2015 16:25 
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11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับึงกาฬ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลกัษณะท่ีสองต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อนจงึเก็บน า้มนัได้
ซึง่สถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดใดชนิดหนึง่หรือหลายชนิดดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) สถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน 40 ลิตรแตไ่มเ่กิน 454 ลิตร 
(ข) สถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณเกิน 227 ลิตรแตไ่มเ่กิน 1,000 ลิตร 
(ค) สถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดไวไฟน้อยท่ีมีปริมาณเกิน 454 ลิตรแตไ่มเ่กิน 15,000 ลิตร 
2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น 
3. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนั
เชือ้เพลิงพ.ศ. 2551 
 
หมายเหต ุ: 
1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน  
4. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 
 

6 ชัว่โมง เทศบาลต าบล 
ศรีวิไล  อ าเภอ
ศรีวิไล  จงัหวดั
บงึกาฬ 

- 

2) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบล 
ศรีวิไล  อ าเภอ
ศรีวิไล  จงัหวดั
บงึกาฬ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบแจ้งการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี 2  (แบบธพ.ป.
๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
พร้อมส าเนา
รายละเอียด
วตัถปุระสงค์และ
ผู้ มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบคุคลท่ี
ออกให้ไมเ่กิน
หนึง่ร้อยแปดสิบ
วนั 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล
เป็นผู้แจ้ง / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

ส าเนาหนงัสือ
แสดงความเป็น
ตวัแทนของ
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้แจ้ง 

- 0 1 ชดุ (กรณีตวัแทนของ
บคุคลหรือนิติ
บคุคลเป็นผู้แจ้ง / 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ส าเนาหรือ
ภาพถ่ายโฉนด
ท่ีดนิ / น.ส.๓ / 
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือเอกสาร
แสดงสิทธิใน
ท่ีดนิอ่ืนๆ 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้แจ้งมี
สิทธิใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
หรือหน่วยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูล
รับผิดชอบท่ีดนิ
ให้ใช้ท่ีดนิเป็น
ท่ีตัง้สถานท่ี
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี 2 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงับริเวณท่ี
ได้อนญุาตให้ผู้
ขออนญุาต
ท าทางเช่ือม
ระหวา่งบริเวณท่ี
ได้รับอนญุาตกบั

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถนนสาธารณะ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
เพ่ือใช้เป็นทาง
ส าหรับ
ยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการ
น า้มนัประเภท
คลกัษณะท่ีหนึง่
เพ่ือการจ าหนา่ย
หรือขายหรือ
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงับริเวณท่ี
ได้รับอนญุาตให้
ท าสิ่งลว่งล า้ล า
น า้จากเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดแูลและ
รับผิดชอบถนน
สาธารณะทาง
หลวงถนนสว่น
บคุคลหรือล าน า้
สายนัน้ 

7) 

แผนท่ีสงัเขป
แสดงสถานท่ี
ประกอบกิจการ
พร้อมทัง้แสดงสิ่ง
ปลกูสร้างท่ีอยู่

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภายในรัศมี 50 
เมตร 

8) 
แผนผงับริเวณ
ของสถานท่ี
ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

9) 

แบบก่อสร้างถงั
เก็บน า้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนาดใหญ่
พร้อมระบบท่อ
และอปุกรณ์ 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

10) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แข็งแรงของถงั
เก็บน า้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนาดใหญ่ 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

11) 

หนงัสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็น
ผู้ค านวณความ
มัน่คงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภยัและ
ระบบควบคมุ
มลพิษของถงัเก็บ
น า้มนัเหนือ
พืน้ดนิขนาดใหญ่
และสิ่งปลกูสร้าง
ตา่งๆและเป็นผู้
ได้รับอนญุาตให้

- 1 0 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยวิศวกรพร้อม
ทัง้แนบภาพถ่าย
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

12) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬโทร /โทรสาร 042-497-243 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

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

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ.2556 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไล

จงัหวดับงึกาฬสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 


