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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

2) กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ.2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 31/08/2015 11:30 การออกใบรับแจงการประกอบกิจการ
สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง เทศบาลตําบลชองลม

โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 131 โทรสาร 0 5574 1670
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง ตองแจงขอประกอบกิจการกอน จึงเก็บน้ํามันได

ซึ่งสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานท่ีเก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังตอไปนี้
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(ก) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟมาก ท่ีมีปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร
(ข) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ท่ีมีปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร
(ค) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟนอย ท่ีมีปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน

3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน

ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนและถูกตอง ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน

4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ

13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนด

6 ชั่วโมง เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

2) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจง 1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ใบแจงการประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภท ท่ี 2
(แบบ ธพ.ป.๑)

กรมธุรกิจ
พลังงาน

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม)

2) หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน พรอม
สําเนารายละเอียด
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลท่ี
ออกใหไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูแจง / รับรอง
สําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

3) สําเนาหนังสือแสดง
ความเปนตัวแทน
ของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผูแจง

- 0 1 ชุด (กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนผูแจง / พรอม
ปดอากรแสตมป
ตามประมวล
รัษฎากร/ รับรอง
สําเนาถูกตองเฉพาะ
บัตรประจาํตัว
ประชาชนทั้งของ
ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)



4/6

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4) สําเนาหรือภาพถาย
โฉนดท่ีดิน / น.ส.๓
/ น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสารแสดง
สิทธิในท่ีดินอ่ืน ๆ

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาเอกสารแสดง
วาผูแจงมีสิทธิใช
ท่ีดิน หรือหนังสือ
ยินยอมของเจาของ
ท่ีดินหรือหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบท่ีดิน
ใหใชท่ีดินเปนท่ีตั้ง
สถานท่ีประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภทท่ี 2

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอมดวย
สําเนาแผนผัง
บริเวณท่ีไดอนุญาต
ใหผูขออนุญาต
ทําทางเชื่อม
ระหวางบริเวณท่ี
ไดรับอนุญาตกับ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวง หรือถนน
สวนบุคคลเพ่ือใช
เปนทางสําหรับ
ยานพาหนะ
เขาออกสถานี
บริการน้ํามัน
ประเภท ค
ลักษณะท่ีหนึ่ง
เพ่ือการจําหนาย
หรือขาย หรือ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอมดวย

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สําเนาแผนผัง
บริเวณท่ีไดรับ
อนุญาตใหทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําจาก
เจาหนาท่ีผูดูแล
และรับผิดชอบถนน
สาธารณะทางหลวง
ถนนสวนบุคคล
หรือลําน้ําสายนั้น

7) แผนท่ีสังเขปแสดง
สถานท่ีประกอบ
กิจการ พรอมท้ัง
แสดงสิ่งปลูกสราง
ท่ีอยูภายในรัศมี
50 เมตร

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8) แผนผังบริเวณของ
สถานท่ีประกอบ
กิจการ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

9) แบบกอสรางถังเก็บ
น้ํามันเหนือพ้ืนดิน
ขนาดใหญ พรอม
ระบบทอและ
อุปกรณ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

10) รายการคํานวณ
ความม่ันคงแข็งแรง
ของถังเก็บน้ํามัน
เหนือพ้ืนดินขนาด
ใหญ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

11) หนังสือรับรองจาก
วิศวกรสาขาท่ี
เก่ียวของซึ่งเปนผู
คํานวณความม่ันคง
แข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย
และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น้ํามันเหนือพ้ืนดิน

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)



6/6

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ขนาดใหญ และ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ
และเปนผูไดรับ
อนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตาม
กฎหมายวาดวย
วิศวกร พรอมท้ัง
แนบภาพถาย
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

12) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -
16.คาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

2) ชองทางการรองเรียน 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

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
19. หมายเหตุ

-

วันท่ีพิมพ 26/08/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


