
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรสถำนทีเ่ก็บรกัษำน ำ้มนัลกัษณะที่

สอง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบอ าเภอศรมีโหสถจังหวดัปราจนีบรุกีระทรวงพลงังาน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลกัษณะทีส่องตอ้งแจง้ขอประกอบกจิการกอ่นจงึเก็บน ้ามันไดซ้ึง่

สถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลกัษณะทีส่องหมายถงึสถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิใดชนดิหนึง่หรอืหลายชนดิดงัตอ่ไปนี้ 

 

(ก) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟมากทีม่ปีรมิาณเกนิ 40 ลติรแตไ่มเ่กนิ 454 ลติร 

 

(ข) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางทีม่ปีรมิาณเกนิ 227 ลติรแตไ่มเ่กนิ 1,000ลติร 

 

(ค) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟนอ้ยทีม่ปีรมิาณเกนิ 454 ลติรแตไ่มเ่กนิ 15,000 ลติร 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 

2551 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นและถูกตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบเลขที ่139 ม.9 ต.โคกปีบอ.
ศรมีโหสถจ.ปราจนีบรุ ี 25190     ทางโทรศพัทห์มายเลข 037-

276271 ,ทางเว็บไซต ์ www.khokpeep.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :1 วนัท าการ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

6 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกปีบอ าเภอ
ศรมีโหสถจังหวดั

ปราจนีบรุ ี
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกปีบอ าเภอ
ศรมีโหสถจังหวดั

ปราจนีบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบแจง้กำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2  (แบบธพ.ป.๑) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนพรอ้มส ำเนำรำยละเอยีด

วตัถปุระสงคแ์ละผูม้อี ำนำจลงชือ่แทนนติบิุคคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ
หนึง่รอ้ยแปดสบิวนั 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

ส ำเนำหนงัสอืแสดงควำมเป็นตวัแทนของบุคคลหรอืนติบิุคคลผู ้
แจง้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / พรอ้มปิด

อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกตอ้งเฉพาะบัตร
ประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยโฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรอื
เอกสำรแสดงสทิธใินทีด่นิอืน่ๆ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูแ้จง้มสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมของ

เจำ้ของทีด่นิหรอืหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูลรบัผดิชอบทีด่นิใหใ้ช้

ทีด่นิเป็นทีต่ ัง้สถำนทีป่ระกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดอ้นุญำต
ใหผู้ข้ออนุญำตท ำทำงเชือ่มระหวำ่งบรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตกบัถนน

สำธำรณะทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นทำงส ำหรบั

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ยำนพำหนะเขำ้ออกสถำนบีรกิำรน ำ้มนัประเภทคลกัษณะทีห่นึง่

เพือ่กำรจ ำหนำ่ยหรอืขำยหรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ย
ส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตใหท้ ำส ิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้จำก

เจำ้หนำ้ทีผู่ดู้แลและรบัผดิชอบถนนสำธำรณะทำงหลวงถนนสว่น
บุคคลหรอืล ำน ำ้สำยน ัน้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

9) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีป่ระกอบกจิกำรพรอ้มท ัง้แสดงสิง่ปลกู
สรำ้งทีอ่ยูภ่ำยในรศัม ี50 เมตร 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณของสถำนทีป่ระกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 

 

แบบกอ่สรำ้งถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญพ่รอ้มระบบทอ่

และอุปกรณ์ 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรงของถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิ

ขนำดใหญ ่

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองจำกวศิวกรสำขำทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นผูค้ ำนวณควำม
ม ัน่คงแข็งแรงระบบควำมปลอดภยัและระบบควบคมุมลพษิของถงั

เก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญแ่ละสิง่ปลูกสรำ้งตำ่งๆและเป็นผู ้
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยวศิวกรพรอ้มท ัง้แนบภำพถำ่ยใบอนุญำตประกอบวชิำชพี

วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งทกุขส์ านักปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบเลขที ่139 ม.9 ต.โคกปีบอ.ศรมีโหสถจ.ปราจนีบรุ ี 
25190  ทางโทรศพัทห์มายเลข 037-276271 ,ทางเว็บไซต ์ www.khokpeep.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้ 19 เลขที ่



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการ

ประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ.2556 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลักษณะทีส่อง 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 

2)กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2551 
 

3)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

4)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที2่  สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3  พ.ศ.2556 

 

5)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ

อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลกัษณะทีส่อง

อบต.โคกปีบ 14/09/2015 09:13 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


