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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำน  ำมัน ลักษณะที่สอง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 
 

๑. ชื่อกระบวนงำน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง 
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
๔. หมวดหมู่ของำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือเกี่ยวข้อง 

๑) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบ 

ค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕) พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
๗. พื นที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค 
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ   ๑ วัน 

๙. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐ 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด ๐ 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด ๐ 

๑๐.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง  
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

๑) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ตั งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ

น  ามันได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน  ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
ดังต่อไปนี  

(ก) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 
(ข) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน  ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

๓. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน  ามัน
เชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมำยเหตุ : 

๑. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั งนี  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนที่ให้บริกำร เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วัน 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 

6 ชั่วโมง ทต.บึงเจริญ 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ลงนามในใบรับแจ้ง 

1 ชั่วโมง ทต.บึงเจริญ 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๒  (แบบ ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน พร้อมส ำเนำรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจ าตัวประชาชนทั งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรือภำพถ่ำย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ 
เอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ท่ีดิน
เป็นที่ตั งสถำนที่ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒ 
ฉบับจริง 0 ชุด 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

8) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้อนุญำต
ให้ผู้ขออนุญำตท ำทำงเชื่อมระหว่ำงบริเวณที่ได้รับอนุญำตกับถนน
สำธำรณะ ทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทำงส ำหรับ
ยำนพำหนะเข้ำออกสถำนีบริกำรน  ำมันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยหรือขำย หรือส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วย
ส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญำตให้ท ำสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสำธำรณะ    ทำงหลวง ถนน
ส่วนบุคคล หรือล ำน  ำสำยนั น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ประกอบกิจกำร พร้อมทั งแสดงสิ่งปลูก
สร้ำงท่ีอยู่ภำยในรัศมี ๕๐ เมตร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้ำงถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณควำมม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดิน
ขนำดใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจำกวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้ค ำนวณควำม
ม่ันคงแข็งแรง ระบบควำมปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ถังเก็บน  ำมันเหนือพื นดินขนำดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ   และ
เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร พร้อมทั งแนบภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น ๒๐  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น ๑๙ 
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

