
คู่มือส าหรบัประชาชน : การออกใบรบัแจ้งการประกอบกิจการสถานทีเ่กบ็รักษาน้ ามนั ลักษณะที่สอง 
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวง
พลังงาน 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะทีส่อง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการ
ก่อน จึงเก็บน้ ามันได้ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะทีส่อง หมายถึง สถานที่เก็บน้ ามันชนิดใดชนิด
หนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้ 
 
(ก) สถานที่เกบ็น้ ามนั ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกนิ 454 ลิตร 
 
(ข) สถานที่เกบ็น้ ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกนิ 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000ลิตร 
 
(ค) สถานที่เกบ็น้ ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร 
 
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่
เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 
 
หมายเหตุ : 
1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค า
ขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 



1. ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :1 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

6 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอ 

ชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบรบัแจ้ง 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  (แบบ ธพ.ป.๑) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรบัรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนติบิคุคลที่ออกให้ไมเ่กนิ
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5) 
 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบคุคลหรือนติบิคุคลผู้แจง้ 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจง้ / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

6) 
 

ส าเนาหรือภาพถา่ย โฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ 
เอกสารแสดงสิทธใินที่ดินอืน่ ๆ 
ฉบบัจริง0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมที่ดิน 

7) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงว่าผูแ้จ้งมีสิทธิใชท้ีด่นิ หรือหนังสือยนิยอมของ
เจ้าของทีด่นิหรือหน่วยงานที่มีหน้าทีด่แูลรบัผิดชอบทีด่นิให้ใชท้ีด่ิน
เป็นทีต่ัง้สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
ฉบบัจริง0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 
 

ส าเนาหนังสืออนญุาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนญุาต
ใหผู้้ขออนญุาตท าทางเชื่อมระหว่างบรเิวณที่ไดร้บัอนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะทีห่นึ่ง 
เพื่อการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส าเนาแผนผังบริเวณทีไ่ด้รบัอนุญาตใหท้ าสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจาก
เจ้าหน้าที่ผูด้แูลและรับผดิชอบถนนสาธารณะ  ทางหลวง  
ถนนส่วนบุคคล หรือล าน้ าสายนั้น 
ฉบบัจริง0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานทีป่ระกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูก
สร้างทีอ่ยู่ภายในรัศมี 50 เมตร 
ฉบบัจริง3ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุวิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
แผนผงับรเิวณของสถานที่ประกอบกิจการ 
ฉบบัจริง3ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุวิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ่พรอ้มระบบท่อ
และอปุกรณ ์
ฉบบัจริง3ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุวิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 
 

รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถงัเกบ็น้ ามันเหนือพื้นดิน
ขนาดใหญ ่
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุวิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรบัรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความ
มั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ
ถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ่และสิ่งปลกูสรา้งต่าง ๆ   และ
เป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถา่ยใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

14) 
 

อื่นๆ (ถ้าม)ี 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 



ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช                   โทรศพัท์/
โทรสาร 0-7535-4186 www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลงังาน ส านักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 
2)กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2551 
3)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบค าขอ 
และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
4)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่2  สถานที่ยื่น แบบค าขอ
และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  พ.ศ.2556 
5)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน  การออกใบรับแจง้การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
น้ ามัน ลักษณะที่สอง สุทธิศา 15/10/2015 11:13 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 
 
 
 
 

 


