8. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้
ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบทรงกระบอก (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม ต้องยื่นขอ
อนุญำต และต้องได้รับใบอนุญำตก่อนจึงจะสำมำรถประกอบกิจกำรได้
ผู้ขอรับใบอนุญำตจะขอให้ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญำต พร้อมกำรออกใบอนุญำต เมื่อได้มีกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ รวมทั้งมีกำรตรวจสอบสถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง พร้อมทดสอบถัง ท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้
กำรขอรับใบอนุญำตหรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม สำหรับถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนี้
1. ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรเก็บรักษำ กำรกำหนดบุคลำกรที่รับผิดชอบและกำร
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 สำหรับสถำนที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
พ.ศ. 2554 และประกำศหน่วยงำนพลังงำนที่เกี่ยวข้องที่ออกตำมประกำศกระทรวงนี้
- ยื่นแบบแผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่ใช้พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ โดยรอบเขตสถำนที่ใช้ ในรัศมีไม่น้อย
กว่ำ 50.00 เมตร โดยแผนผังดังกล่ำวต้องแสดงตำแหน่งที่สำมำรถทรำบถึงบริเวณสถำนที่ตั้งของสถำนที่ใช้ได้อย่ำงชัดเจน
- ยื่นแบบผังบริเวณของสถำนที่ใช้แสดงขอบเขตที่ดิน แนวเขตสถำนที่ใช้ แสดงระยะปลอดภัยกำรติดตั้งถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ
หัวท่อรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รั้วโปร่ง เสำกันชน (ตำมประกำศกระทรวง)และแสดงแนวท่อก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เครื่องสูบ
น้ำดับเพลิง แหล่งน้ำดับเพลิง ที่เก็บสำรเคมีสำหรับดับเพลิง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรดับเพลิง สถำนีดับเพลิง
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ รวมถึงทำงเข้ำและทำงออกสำหรับยำนพำหนะ ให้ใช้มำตรำส่วนไม่เล็กกว่ำ 1 ใน 500 แต่ทั้งนี้
ต้องแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงชัดเจน
- ยื่นแบบโครงสร้ำงฐำนรำกรองรับถังเก็บและจ่ำยก๊ำซที่นำมำติดตั้งพร้อมรำยกำรคำนวณ
- ยื่นแบบระบบท่อก๊ำซและอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมรำยกำรคำนวณ ที่ต่อเข้ำกับถังเก็บและจ่ำยก๊ำซไปจนถึงจุดใช้งำน กรณีมี
โครงสร้ำงรองรับท่อก๊ำซฯ ให้แสดงแบบโครงสร้ำงรองรับท่อก๊ำซฯ พร้อมรำยกำรคำนวณ
- ยื่นแบบระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ ต้องแสดงรำยละเอียดอย่ำงน้อย คือ แหล่งน้ำและปริมำณกักเก็บน้ำ ขนำดและ
ชนิดของท่อน้ำและอุปกรณ์ หัวท่อน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำพร้อมระบุแรงดันและอัตรำสูบน้ำ ฐำนรองรับระบบท่อน้ำ
ดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ยื่นแบบผังระบบไฟฟ้ำและอุปกณ์ เช่น เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊ำซรั่ว หรืออื่นๆ ถ้ำมี โดยแสดงรำยละเอียด ชนิดและขนำด
ของสำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสำยดิน ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- ยื่นแบบก่อสร้ำงรั้วโปร่ง เสำกันชน กำแพงกันไฟ (ถ้ำมี) และต้องแสดงรำยละเอียดอย่ำงน้อย คือ แปลนฐำนรำก รูปด้ำน
และรูปตัด รำยละเอียดส่วนต่ำงๆ ของรั้วโปร่งและประตูรั้วโปร่ง

- ยื่นหนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ที่ออกแบบโครงสร้ำง และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว
เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
4. ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึงตัวท่ำนเองให้ชัดเจน 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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 45 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด และส่งเรื่องให้ผู้มี
อำนำจพิจำรณำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ/ตรวจสอบ
- เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

42 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

ลาดับ

3)

ขั้นตอน
- ตรวจสอบสถำนที่เบื้องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบท่อก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว ระบบท่อดับเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ
- สิ่งปลูกสร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี
- รำยกำรคำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
(หมำยเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ, รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ, รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ตรงตำมที่
ประกอบกิจกำร (กรณีนิติบุคคล), รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผู้อานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมติดอาการแสตมป์

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

2 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องเฉพำะบัตรประจำตัวประชำชนทั้ง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดิน เช่น โฉนด / นส.3 / นส.3ก /
สค.1 หรืออื่นๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้าดับเพลิง ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญขึ้นไป (โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า)
ฉบับจริง 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น
20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4812
(หมำยเหตุ: -)
2) 2. ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4555
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 3 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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
ลาดับ
1) แบบฟอร์มกำรกรอกแบบฟอร์ม ธฑ.ก.1
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ

ชื่อแบบฟอร์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่
สำม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซก๊ำซปิโตรเลียมเหลว แบบทรงกระบอก (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ
ใบอนุญำต)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงำน สำนักควำม
ปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตำมควำมในประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2514
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตำมควำมในประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2514
4) กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2514
5) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมในประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2514
6) กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2545) ออกตำมควำมในประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2514
7) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถำนที่ใช้
ลักษณะที่สำม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซก๊ำซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ
ใบอนุญำต (สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน)

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 24/09/2558

