48. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกค้าสั่งรับค้าขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำนำมัน ลักษณะที่สำม ต้องยื่นขออนุญำตและต้องได้รับ
ใบอนุญำตก่อนจึงเก็บนำมันได้ ซึ่งสถำนที่เก็บรักษำนำมัน ลักษณะที่สำม หมำยถึง สถำนที่เก็บนำมันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลำยชนิด ดังต่อไปนี
(ก) สถำนที่เก็บนำมัน ชนิดไวไฟมำก ที่มีปริมำณเกิน 454 ลิตรขึนไป
(ข) สถำนที่เก็บนำมัน ชนิดไวไฟปำนกลำง ที่มีปริมำณเกิน 1,000 ลิตรขึนไป
(ค) สถำนที่เก็บนำมัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมำณเกิน 15,000 ลิตรขึนไป
โดยปริมำณทังหมดของนำมันรวมกันแล้วต้องไมเกิน 500,000 ลิตร
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้ำงและรำยกำรคำนวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตำมกฎกระทรวงสถำนที่เก็บรักษำนำมัน
เชือเพลิง พ.ศ. 2551
หมำยเหตุ :
1. หำกเห็นว่ำคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับคำขอและผู้
ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอ
ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำร
คืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว
เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
4. ทังนี จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึง ตัวท่ำนเองให้ชัดเจน พร้อม
ติดแสตมป์สำหรับค่ำไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพลังงำนจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด้าเนินการรวม : 45 วันทำกำร
ล้าดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่ รับคำขอ และตรวจสอบควำมถูกต้องของคำขอ
และควำมครบถ้วนของเอกสำรตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่
กำหนด และส่งเรื่องให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำมอบหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำ/ตรวจสอบ
- เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
- ตรวจสอบสถำนที่เบืองต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบท่อนำมัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบำบัดนำเสียหรือ
แยกนำปนเปื้อนนำมัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ
- สิ่งปลูกสร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี
- รำยกำรคำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
(หมำยเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส้าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอำนำจลงนำม)
2) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

42 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

2 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงำน

กรมกำรปกครอง

ล้าดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส้าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองสำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ)
หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้ามี) พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส้าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมปิดอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร / รับรอง
สำเนำถูกต้องเฉพำะบัตรประจำตัวประชำชนทังของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓
ก / ส.ค.๑ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ส้าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ส้าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ามัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบ้าบัด น้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์
นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย จาก ฟ้าผ่า และ
สิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 3 ชุด
ส้าเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนำมทุกหน้ำ)
10) รายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ชุด
ส้าเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนำมทุกหน้ำ)
11) หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
ส้าเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องที่ใบอนุญำต)
12) ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส้าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต
ท้าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล
หรือส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส้าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาต
ท้าสิ่งล่วงล้าล้าน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรเพื่อกำรจำหน่ำย ให้นำมำ
ยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต / รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
13) อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ล้าดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะน้าบริการ
ล้าดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
1) สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 20 เลขที่ 555/2
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน 3 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2140 7000
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ล้าดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ธพ.น. 1 เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถำนที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำนำมัน (ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ
ใบอนุญำต)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำมัน กรมธุรกิจพลังงำน สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจ
นำมัน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อ้านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำ และระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ำมัน พ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถำนที่เก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
4) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบคำขอ
และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
5) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้
ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
6) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำนำมัน ระยะที่ 1 : ขันตอนออกคำสั่ง
รับคำขอรับใบอนุญำต (สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน)
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