
คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามันลักษณะที่สอง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงพลังงาน 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามันลักษณะที่สองต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อนจึงเก็บนํ้ามันได้ซึ่ง
สถานที่เก็บรักษานํ้ามันลักษณะที่สองหมายถึงสถานที่เก็บนํ้ามันชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดดังต่อไปน้ี 
    (ก) สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 454 ลิตร 
    (ข) สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตรแต่ไม่เกิน 1,000ลิตร 
    (ค) สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตรแต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร 
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง
พ.ศ. 2551 
 
หมายเหตุ : 
 1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้
รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้
ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -) 
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวดอําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :1 วันทําการ 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนด 
(หมายเหตุ: -) 

6 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมือง

นครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา 

 
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมือง

นครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  (แบบธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้มีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมสําเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจําตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืนๆ 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมที่ดิน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดิน
เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาต
ให้ผู้ขออนุญาตทําทางเช่ือมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนน
สาธารณะทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสําหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการนํ้ามันประเภทคลักษณะที่หน่ึงเพื่อ
การจําหน่ายหรือขายหรือสําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนา
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทําส่ิงล่วงลํ้าลํานํ้าจากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะทางหลวงถนนส่วนบุคคลหรือ
ลําน้ําสายนั้น 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการพร้อมทั้งแสดงส่ิงปลูก
สร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร 
ฉบับจริง3ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ 
ฉบับจริง3ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้างถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ 
ฉบับจริง3ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน
ขนาดใหญ่ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมมลพิษของถัง
เก็บนํ้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และส่ิงปลูกสร้างต่างๆและเป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกรพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด 345 ม.6 ต.โคกกรวดอ.เมืองจ.นครราชสีมา 044-395062/044-
305224  www.kokkruatcity.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีช้ัน 19 เลขที่ 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน:(ใส่ช่ือกระบวนงาน) 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:(ช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, 
Ministry) 
ประเภทของงานบริการ:(ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ช่ือก.ม.ที่ให้อํานาจการอนุญาต) 
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ) 
พื้นที่ใหบ้ริการ:(ใส่พื้นที่ให้บริการ) 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใส่กฎหมายที่กําหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด  
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


