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คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที�เก็บรักษานํ  ามัน ลักษณะที�สอง 
หน่วยงานที�ให้บริการ : ส่วนการคลัง  องค์การบริหารสว่นตําบลออย 

 
หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข (ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที�เก็บรักษานํ #ามัน ลกัษณะที�สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บ

นํ #ามนัได้ ซึ�งสถานที�เก็บรักษานํ #ามนั ลกัษณะที�สอง หมายถึง สถานที�เก็บนํ #ามนัชนิดใดชนิดหนึ�งหรือหลายชนิด 

ดงัต่อไปนี # 

(ก) สถานที�เก็บนํ #ามนั ชนิดไวไฟมาก ที�มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 

(ข) สถานที�เก็บนํ #ามนั ชนิดไวไฟปานกลาง ที�มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลติร 

(ค) สถานที�เก็บนํ #ามนั ชนิดไวไฟน้อย ที�มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒. ต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง เช่น กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

๓. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที�เก็บรักษา

นํ #ามนัเชื #อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ : 
๑. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ�มเติมได้ใน

ขณะนั #น ผู้ รับคําขอและผู้ ยื�นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 

พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื�นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติม หากผู้ ยื�นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติมได้

ภายในระยะเวลาที�กําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที�จะยังไม่พิจารณาคําขอและยงัไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยื�นคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั #นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ�มนับหลงัจากเจ้าหน้าที�ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเหน็ว่ามีความครบถ้วนและถกูต้อง ตามที�ระบไุว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั #งนี # จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื�นคําขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัที�พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานที�ให้บริการ ส่วนการคลงั  องค์การบริหารส่วนตาํบลออย  

โทร. 0-5489-0076 

โทรสาร 0-5489-0077 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที$ทางราชการกาํหนด) ตั&งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที$ยง) 

หมายเหตุ  - 
 
 
ขั  นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 1 วนั 
ลาํดับ ขั  นตอน ระยะเวลา ส่วนที�รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที�รับคําขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลกัฐานที�กําหนด 

6 ชั�วโมง อบต.ออย 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบรับแจ้ง 

1 ชั�วโมง อบต.ออย 

3) ส่งเอกสารใบแจ้งและใบรับแจ้งให้กับ                             
พลังงานจังหวัดพะเยา 

1 วนั อบต.ออย 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดับ ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ�มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที� ๒  (แบบ 

ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
สาํเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรมธรุกิจพลงังาน 

2) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 
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ลาํดับ ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ�มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ฉบบั 

สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูต้องทกุหน้า) 

3) 
 

สาํเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาํเนารายละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้ มีอํานาจลงชื�อแทนนิตบุิคคลที�ออกให้ไม่
เกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนั 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิตบิุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองสําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

5) 
 

สาํเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลเป็นผู้แจ้ง / 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถกูต้อง
เฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทั #งของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ

อํานาจ) 

- 

6) 
 

สาํเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที�ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในที�ดินอื�น ๆ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมที�ดิน 

7) สาํเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที�ดิน หรือหนังสือ - 
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ลาํดับ ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ�มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ยนิยอมของเจ้าของที�ดนิหรือหน่วยงานที�มีหน้าที�ดูแล

รับผิดชอบที�ดินให้ใช้ที�ดินเป็นที�ตั  งสถานที�ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที� ๒ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

8) 
 

สาํเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที�ได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาํทางเชื�อมระหว่างบริเวณที�ได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื�อ
ใช้เป็นทางสําหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการนํ  ามัน
ประเภท ค ลักษณะที�หนึ�ง เพื�อการจําหน่ายหรือขาย หรือ
สาํเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที�ได้รับ
อนุญาตให้ทาํสิ�งล่วงลํ  าลํานํ  าจากเจ้าหน้าที�ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือ
ลาํนํ  าสายนั น 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที�สังเขปแสดงสถานที�ประกอบกิจการ พร้อมทั  งแสดงสิ�ง
ปลูกสร้างที�อยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร 
ฉบับจริง 3 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถานที�ประกอบกิจการ 
ฉบับจริง 3 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้างถังเก็บนํ  ามันเหนือพื  นดนิขนาดใหญ่ พร้อม
ระบบท่อและอุปกรณ์ 

- 
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ลาํดับ ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ�มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 3 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

12) 
 

รายการคาํนวณความมั�นคงแข็งแรงของถังเก็บนํ  ามันเหนือ
พื  นดินขนาดใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทกุหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที�เกี�ยวข้องซึ�งเป็นผู้คํานวณ
ความมั�นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพษิของถังเก็บนํ  ามันเหนือพื  นดินขนาดใหญ่ และสิ�งปลูก
สร้างต่าง ๆ   และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั  งแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

- 

14) 
 

อื�นๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลาํดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

      ถา้การบริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพื�อร้องเรียนไดที้�   
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1.  ศูนย์ดาํรงธรรมอาํเภอปง  ศูนย์บริการ แบบเบด็เสร็จ (one stop service)                                      
โทรศพัท์ : 0-5449-7239   โทรสาร : 0-5449-7239   

2. ศูนย์รับเรื�องร้องเรียนร้องทกุข์  อบต .ออย   ,ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  0-5489-0076                            
โทรสาร  0-5489-0077  , ตู้ปณ  .8  ไปรษณีย์ปง  ,www.oillocal.go.th, 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลาํดับ ชื�อแบบฟอร์ม 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม 

เกี�ยวกบัการประกอบกิจการนํ #ามนัเชื #อเพลิง พ.ศ.2556 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี #ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมข้อมลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 
วนัที�คูมื่อมีผลบงัคบัใช้: 21/07/2558 


