
คูมือกระบวนงานท่ี  87 

ช่ือกระบวนงาน : การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะท่ีสอง 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงพลังงาน  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง ตองแจงขอประกอบกิจการกอน จึงเก็บน้ํามันได 

ซ่ึงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานท่ีเก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังตอไปนี้ 

  (ก) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟมาก ท่ีมีปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร 

  (ข) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ท่ีมีปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000ลิตร 

  (ค) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟนอย ท่ีมีปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 

3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2551 

 

หมายเหตุ : 

  1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน

ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

  3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนและถูกตอง ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

  4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับคําขอและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด 
(หมายเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบรับแจง 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2  (แบบ ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

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

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด 
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผูแจง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูแจง / พรอม

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัวประชาชนท้ังของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 

6) 
 

สําเนาหรือภาพถาย โฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ 
เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินอ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมท่ีดิน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจาของท่ีดินหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีดินใหใชท่ีดิน
เปนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

8) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดอนุญาต
ใหผูขออนุญาตทําทางเช่ือมระหวางบริเวณท่ีไดรับอนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพ่ือใชเปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขาออกสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง 
เพ่ือการจําหนายหรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวย
สําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ําจาก
เจาหนาท่ีผูดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนน
สวนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

9) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการ พรอมท้ังแสดงส่ิงปลูก
สรางท่ีอยูภายในรัศมี 50 เมตร 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถานท่ีประกอบกิจการ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ พรอมระบบทอ
และอุปกรณ 
ฉบับจริง 3 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน
ขนาดใหญ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนผูคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ
ถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ และส่ิงปลูกสรางตาง ๆ   และ
เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมท้ังแนบภาพถายใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

- 

14) 
 

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

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 20 เลขท่ี 

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
(หมายเหตุ: -)  
 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 

เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -)  

3) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 
103454 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม 

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามนั ลักษณะที่สอง  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551  
3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยืน่ แบบคําขอ และ

แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที2่  สถานที่ยืน่ แบบคําขอและ

แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  พ.ศ.2556  
5) พระราชบญัญัติควบคุมน้ํามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต 

และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 1.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด 0 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 25/08/2015 14:0การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานที่เก็บ

รักษาน้ํามนั ลักษณะที่สอง เทศบาลตาํบลสารภี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเวบ็ไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


