
1/6 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนท่ีเก็บรักษำน ำ้มัน ลักษณะท่ีสอง 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ  

 
หลักเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนั ลกัษณะท่ีสอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ

น า้มนัได้ ซึ่งสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนั ลกัษณะท่ีสอง หมายถึง สถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สถานท่ีเก็บน า้มนั ชนิดไวไฟมาก ท่ีมีปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไ่มเ่กิน 454 ลิตร 

(ข) สถานท่ีเก็บน า้มนั ชนิดไวไฟปานกลาง ท่ีมปีริมาณเกิน 227 ลิตร แตไ่มเ่กิน 1,000 ลิตร 

(ค) สถานท่ีเก็บน า้มนั ชนิดไวไฟน้อย ท่ีมีปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไ่มเ่กิน 15,000 ลิตร 

2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรกัษา

น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2551 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนัน้ ผู้รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกัน 

พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพิ่จารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนและถกูต้อง ตามท่ีระบไุว้ในคูม่ือประชาชน 

4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลท่ายาง 888 ถ.ท่ายาง-
หนองบว้ย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2 
โทรสาร 032-461546 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วนั 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 

6 ชัว่โมง กรมธรุกิจพลงังาน 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบรับแจ้ง 

1 ชัว่โมง ส านกัความปลอดภยั
ธรุกิจน า้มนั 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 2(แบบ ธพ.ป.1) 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธรุกิจพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
หนงัสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด 
วตัถปุระสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลท่ีออกให้ไมเ่กิน
หนึ่งร้อยแปดสบิวนั 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนิติบคุคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

5) 
 

ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลผู้แจ้ง 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถกูต้องเฉพาะ
บตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส าเนาหรือภาพถ่าย โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค.1 หรือ 
เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินอ่ืน ๆ 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงวา่ผู้แจ้งมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนงัสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดนิหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบท่ีดินให้ใช้ท่ีดิน
เป็นท่ีตัง้สถานท่ีประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 2 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

- 

8) 
 

ส าเนาหนงัสืออนญุาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผงับริเวณท่ีได้อนญุาต
ให้ผู้ขออนญุาตท าทางเช่ือมระหวา่งบริเวณท่ีได้รับอนญุาตกบัถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสว่นบคุคลเพ่ือใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน า้มนัประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึ่ง 
เพ่ือการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนงัสืออนญุาตพร้อมด้วย

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส าเนาแผนผงับริเวณท่ีได้รับอนญุาตให้ท าสิ่งลว่งล า้ล าน า้จาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลและรับผดิชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนน
สว่นบคุคล หรือล าน า้สายนัน้ 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

9) 
 

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการ พร้อมทัง้แสดงสิ่งปลกู
สร้างท่ีอยู่ภายในรัศมี 50 เมตร 
ฉบบัจริง 3 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

10) 
 

แผนผงับริเวณของสถานท่ีประกอบกิจการ 
ฉบบัจริง 3 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้างถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอปุกรณ์ 
ฉบบัจริง 3 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

12) 
 

รายการค านวณความมัน่คงแขง็แรงของถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดิน
ขนาดใหญ่ 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

13) 
 

หนงัสือรับรองจากวศิวกรสาขาท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความ
มัน่คงแขง็แรง ระบบความปลอดภยั และระบบควบคมุมลพิษของ
ถงัเกบ็น า้มนัเหนือพืน้ดนิขนาดใหญ่ และส่ิงปลกูสร้างตา่ง ๆ   และ

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
เป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิศวกร พร้อมทัง้แนบภาพถ่ายใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศนูย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่ายาง 

เลขท่ี  888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 /โทรศพัท์ 032-463000-2  
ตอ่ 117/www.thayang-phet.go.th 

2) ศนูย์รับข้อร้องเรียน กรมธรุกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 19 
เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ : 0 2794 4111 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2556 
 
หมำยเหตุ 

- 
 

 


