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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํา้มันลักษณะที่สอง 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษานํา้มนั ลกัษณะท่ีสอง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนญุาต/ออกใบอนญุาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาต  และอตัราคา่ธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิ  พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษานํา้มนัเชือ้เพลงิ  พ.ศ. 2551 

3) ประกาศกรมธรุกิจพลงังาน  เร่ืองกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี  2  สถานท่ีย่ืนแบบ

คําขอ  และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี  3  พ.ศ. 2556 

4) ประกาศกรมธรุกิจพลงังาน  เร่ืองกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี  2  สถานท่ีย่ืนแบบ

คําขอ  และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี  3  พ.ศ.2556 

5) พระราชบญัญตัคิวบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ:  บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ / สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ:  สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา   กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกบั

การแจ้งการอนญุาต  และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิ  พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ      1     วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน   การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษานํา้มนั   

ลกัษณะท่ีสอง  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์   (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด) 

 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษานํา้มนั  ลกัษณะท่ีสองต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อนจงึเก็บ

นํา้มนัได้ซึง่สถานท่ีเก็บรักษานํา้มนั  ลกัษณะท่ีสอง  หมายถงึสถานท่ีเก็บนํา้มนัชนิดใดชนิดหนึง่  หรือหลายชนิด

ดงัตอ่ไปนี ้

    (ก) สถานท่ีเก็บนํา้มนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน  40  ลติร แตไ่มเ่กิน  454  ลติร 

    (ข) สถานท่ีเก็บนํา้มนัชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณเกิน  227  ลติร แตไ่มเ่กิน 1,000 ลติร 

    (ค) สถานท่ีเก็บนํา้มนัชนิดไวไฟน้อยท่ีมีปริมาณเกิน  454  ลติร แตไ่มเ่กิน  15,000  ลติร 

   2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เชน่กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริม  และรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิป็นต้น 

   3. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้าง  และรายการคํานวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษานํา้มนั

เชือ้เพลงิ  พ.ศ. 2551 

หมายเหต ุ: 

   1. กรณีคําขอ  หรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้อง  หรือไมค่รบถ้วน  และไมอ่าจแก้ไข / เพิ่มเตมิได้

ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอ  และผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่อง  และรายการเอกสาร / หลกัฐานร่วมกนัพร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข / เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข / เพิ่มเตมิได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ  และเอกสารประกอบการพิจารณา 

   2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ  และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอ  หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

   3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอ  และรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้ว  เห็นวา่มีความครบถ้วน  และถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

   4. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน  7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับคําขอ และ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

6 ชัว่โมง กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

6 ชัว่โมง  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 
 

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

2) 

การลงนาม /

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
 

1 ชัว่โมง กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

1 ชัว่โมง  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม    1     วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบแจ้งการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 2   

(แบบ ธพ.ป.๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั ผู้ มีอํานาจลงนาม 

2) 

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

พร้อมสําเนา

รายละเอียด

วตัถปุระสงค์ 

และผู้ มีอํานาจลง

ช่ือแทนนิตบิคุคล

ท่ีออกให้ไมเ่กิน

หนึง่ร้อยแปดสบิ

วนั 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชดุ กรณีนิตบิคุคลเป็น

ผู้แจ้ง / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า 

3) 

สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็น

ตวัแทนของ

บคุคลหรือนิติ

บคุคลผู้แจ้ง 

- 0 1 ชดุ กรณีตวัแทนของ

บคุคลหรือนิติ

บคุคลเป็นผู้แจ้ง / 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

สําเนาหรือ

ภาพถ่ายโฉนด

ท่ีดนิ / น.ส.๓ / 

น.ส.๓ก / ส.ค.๑

หรือเอกสาร

แสดงสทิธิใน

ท่ีดนิอ่ืนๆ 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า 

5) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้แจ้งมี

สทิธิใช้ท่ีดนิ หรือ

หนงัสือยนิยอม

ของเจ้าของท่ีดนิ

หรือหน่วยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูล

รับผิดชอบท่ีดนิ

ให้ใช้ท่ีดนิเป็น

ท่ีตัง้สถานท่ี

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 2 

- 0 1 ชดุ รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า 

6) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาต 

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงับริเวณท่ี

ได้อนญุาตให้ผู้

ขออนญุาต

ทําทางเช่ือม

ระหวา่งบริเวณท่ี

ได้รับอนญุาตกบั

- 0 1 ชดุ รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถนนสาธารณะ

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล

เพ่ือใช้เป็นทาง

สําหรับ

ยานพาหนะเข้า

ออกสถานีบริการ

นํา้มนัประเภท

คลกัษณะท่ีหนึง่

เพ่ือการจําหนา่ย

หรือขาย หรือ

สําเนาหนงัสือ

อนญุาต พร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงับริเวณท่ี

ได้รับอนญุาตให้

ทําสิง่ลว่งลํา้ลํา

นํา้จากเจ้าหน้าท่ี

ผู้ดแูล และ

รับผิดชอบถนน

สาธารณะทาง

หลวงถนนสว่น

บคุคล หรือลํานํา้

สายนัน้ 

7) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงสถานท่ี

ประกอบกิจการ

พร้อมทัง้แสดงสิง่

ปลกูสร้างท่ีอยู่

- 3 0 ชดุ วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภายในรัศมี 50 

เมตร 

8) 

แผนผงับริเวณ

ของสถานท่ี

ประกอบกิจการ 

- 3 0 ชดุ วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า 

9) 

แบบก่อสร้างถงั

เก็บนํา้มนัเหนือ

พืน้ดนิขนาดใหญ่

พร้อมระบบทอ่

และอปุกรณ์ 

- 3 0 ชดุ วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า 

10) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรงของถงั

เก็บนํา้มนัเหนือ

พืน้ดนิขนาดใหญ่ 

- 1 0 ชดุ วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า 

11) 

หนงัสือรับรอง

จากวิศวกรสาขา

ท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็น

ผู้ คํานวณความ

มัน่คงแข็งแรง

ระบบความ

ปลอดภยั และ

ระบบควบคมุ

มลพิษของถงัเก็บ

นํา้มนัเหนือ

พืน้ดนิขนาดใหญ่

และสิง่ปลกูสร้าง

ตา่งๆ และเป็นผู้

ได้รับอนญุาตให้

- 1 0 ชดุ รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ตามกฎหมายวา่

ด้วยวิศวกร 

พร้อมทัง้แนบ

ภาพถ่าย

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

12) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

      ไมมี่ข้อมลูคา่ธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

 กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาต  และอตัราคา่ธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิ  พ.ศ.2556 
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19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


