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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบรบัแจงการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรกัษานํ้ามัน ลกัษณะท่ีสอง 
หนวยงานทีใ่หบริการ : องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 

 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง ตองแจงขอประกอบกิจการกอน จึงเก็บ

น้ํามันได ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 

ดังตอไปนี้ 
(ก) สถานที่เก็บน้าํมัน ชนดิไวไฟมาก ทีม่ีปริมาณเกนิ ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๕๔ ลิตร 
(ข) สถานที่เก็บน้าํมัน ชนดิไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน้าํมัน ชนดิไวไฟนอย ทีม่ีปริมาณเกนิ ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง 

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนตน 
๓. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมลัีกษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษา

น้ํามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมายเหตุ : 
๑. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน 

พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนและถูกตอง ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
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ชองทางการใหบริการ 
 สถานที่ใหบริการ  
ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปก

เตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130  

โทรศัพท   032-591218 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร 

ถึง วันศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร

ตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ําหนด 

6 ชั่วโมง กรมธุรกิจพลังงาน

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบรับแจง 

1 ชั่วโมง สํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้าํมัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒  (แบบ 

ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

กรมการปกครอง

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทกุหนา) 

กรมการปกครอง
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

4) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด 
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกใหไม
เกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง / รับรองสําเนาถูกตองทุก
หนา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

5) 
 

สําเนาหนังสอืแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผูแจง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูแจง / 
พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกตอง
เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทัง้ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาหรือภาพถาย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูตองทกุหนา) 

กรมที่ดิน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชทีดิ่น หรือหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนวยงานท่ีมีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินใหใชที่ดินเปนที่ต้ังสถานท่ีประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๒ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูตองทกุหนา) 

- 

8) 
 

สําเนาหนังสอือนุญาตพรอมดวยสาํเนาแผนผังบริเวณทีไ่ด - 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
อนุญาตใหผูขออนุญาตทาํทางเชื่อมระหวางบริเวณท่ีไดรับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพื่อ
ใชเปนทางสาํหรับยานพาหนะเขาออกสถานีบรกิารน้ํามัน
ประเภท ค ลกัษณะท่ีหนึ่ง เพื่อการจําหนายหรือขาย หรือ
สําเนาหนังสอือนุญาตพรอมดวยสาํเนาแผนผังบริเวณทีไ่ดรับ
อนุญาตใหทาํสิ่งลวงล้ําลาํน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือ
ลําน้าํสายนั้น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูตองทกุหนา) 

9) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานที่ประกอบกจิการ พรอมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสรางที่อยูภายในรศัมี ๕๐ เมตร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกจิการ

ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

11) 
 

แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ พรอม
ระบบทอและอุปกรณ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 
13) 
 

หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูคํานวณ
ความม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ และสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ   และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมท้ังแนบ
ภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูตองทกุหนา) 

- 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร

1) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยีค่อมเพล็กซ  อาคารบี  ชัน้ ๒๐ 

เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
2) ศูนยรับขอรองเรียน กรมธุรกจิพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี 

ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔ 

๔๑๑๑ 
3) ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2556 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 


