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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำน ำ้มัน ลักษณะท่ีสอง 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบือมงั  

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลลกัษะะท่ีสองลต้องจจ้งออประกอบกิจการก่อนลจงงเก็บ

น า้มนัได้ลซงง่สถานท่ีเก็บรักษาน า้มนัลลกัษะะท่ีสองลหมายถงงลสถานท่ีเก็บน า้มนัชนิดใดชนิดหนง่งหรือหลายชนิดล

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สถานท่ีเก็บน า้มนัลชนิดไวไฟมากลท่ีมีปริมาะเกินล๔๐ลลิตรลจตไ่มเ่กินล๔๕๔ลลิตร 

(อ) สถานท่ีเก็บน า้มนัลชนิดไวไฟปานกลางลท่ีมีปริมาะเกินล๒๒๗ลลิตรลจตไ่มเ่กินล๑,๐๐๐ลลิตร 

(ค) สถานท่ีเก็บน า้มนัลชนิดไวไฟน้อยลท่ีมีปริมาะเกินล๔๕๔ลลิตรลจตไ่มเ่กินล๑๕,๐๐๐ลลิตร 

๒. ต้องไมอ่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวอ้องลเชน่ลกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารลกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองล

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมจละรักษาคะุภาพสิ่งจวดล้อมจหง่ชาตลิเป็นต้น 

๓. จผนผงับริเวะลจบบก่อสร้างจละรายการค านวะลต้องมีลกัษะะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษา

น า้มนัเชือ้เพลิงลพ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

หมายเหตลุ: 

๑. กระีค าออหรือรายการเอกสารประกอบการพิจาระาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนลจละไม่อาจจก้ไอ/เพิ่มเติมได้ใน

อะะนัน้ลผู้ รับค าออจละผู้ ย่ืนค าออจะต้องลงนามบนัทงกความบกพร่องจละรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกันล

พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าออด าเนินการจก้ไอ/เพิ่มเติมลหากผู้ ย่ืนค าออไม่ด าเนินการจก้ไอ/เพิ่มเติมได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดลผู้ รับค าออจะด าเนินการคืนค าออจละเอกสารประกอบการพิจาระา 

๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจาระาค าออจละยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าออจะด าเนินการ

จก้ไอค าออหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทงกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยจล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าออได้ตรวจสอบค าออจละรายการเอกสาร

หลกัฐานจล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนจละถกูต้องลตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

๔. ทัง้นีล้จะมีการจจ้งผลการพิจาระาให้ผู้ ย่ืนค าออทราบภายในล๗ลวนันบัจตว่นัท่ีพิจาระาจล้วเสร็จ 
 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
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 สถานท่ีให้บริการ  
ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบือมงั ต ำบลบือมงั     
อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ 
โทรศัพท์ 073-299985 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วนั 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ีรับค าออจละตรวจสอบความครบถ้วนอองเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 

6 ชัว่โมง กรมธุรกิจพลงังาน 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

ลงนามในใบรับจจ้ง 
1 ชัว่โมง ส านกัความปลอดภยั

ธุรกิจน า้มนั 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒  (แบบ 
ธพ.ป.๑) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลงังาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กระีบคุคลธรรมดาล/ รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหตุ (กระีบคุคลธรรมดาล/ รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

4) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน พร้อมส ำเนำรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิตบุิคคลท่ีออกให้ไม่
เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (กระีนิตบิคุคลเป็นผู้จจ้งล/ รับรองส าเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหตุ (กระีตวัจทนอองบคุคลหรือนิติบคุคลเป็นผู้จจ้งล/ 
พร้อมปิดอากรจสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถกูต้อง
เฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้อองผู้มอบอ านาจจละผู้ รับมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรือภำพถ่ำย โฉนดที่ดนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
หรือ เอกสำรแสดงสิทธิในที่ดนิอ่ืน ๆ 

ฉบับจริง 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมท่ีดนิ 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้แจ้งมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือ
ยนิยอมของเจ้ำของท่ีดนิหรือหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีดูแล
รับผิดชอบที่ดนิให้ใช้ที่ดินเป็นท่ีตัง้สถำนที่ประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทท่ี ๒ 

ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้ - 
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ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
อนุญำตให้ผู้ขออนุญำตท ำทำงเช่ือมระหว่ำงบริเวณที่ได้รับ
อนุญำตกับถนนสำธำรณะ ทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อ
ใช้เป็นทำงส ำหรับยำนพำหนะเข้ำออกสถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท ค ลักษณะท่ีหน่ึง เพื่อกำรจ ำหน่ำยหรือขำย หรือ
ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังบริเวณที่ได้รับ
อนุญำตให้ท ำสิ่งล่วงล ำ้ล ำน ำ้จำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสำธำรณะ    ทำงหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือ
ล ำน ำ้สำยนัน้ 

ฉบับจริง 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ประกอบกิจกำร พร้อมทัง้แสดงสิ่ง
ปลูกสร้ำงท่ีอยู่ภำยในรัศมี ๕๐ เมตร 
ฉบับจริง 3 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกจบบลงนามทกุหน้า) 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ฉบับจริง 3 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกจบบลงนามทกุหน้า) 

- 

11) 
 

แบบก่อสร้ำงถังเก็บน ำ้มันเหนือพืน้ดนิขนำดใหญ่ พร้อม
ระบบท่อและอุปกรณ์ 

ฉบับจริง 3 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกจบบลงนามทกุหน้า) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณควำมม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน ำ้มันเหนือ
พืน้ดนิขนำดใหญ่ 

ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 
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ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ (วิศวกรผู้ออกจบบลงนามทกุหน้า) 

13) 
 

หนังสือรับรองจำกวิศวกรสำขำที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ค ำนวณ
ควำมม่ันคงแข็งแรง ระบบควำมปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพษิของถังเก็บน ำ้มันเหนือพืน้ดินขนำดใหญ่ และส่ิงปลูก
สร้ำงต่ำง ๆ   และเป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร พร้อมทัง้แนบ
ภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

ฉบับจริง 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

- 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
โทรศพัท ์: 073-299985 
เวบ็ไซต ์: www.buemang.go.th 

หมายเหตุ- 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกะฑ์ลวิธีการลจละเง่ือนไอเก่ียวกบัการจจ้งลการอนญุาตลจละอตัราคา่ธรรมเนียมล

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงลพ.ศ.2556 

 
หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมอ้อมลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัท่ีคูมื่อมีผลบงัคบัใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

