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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

3)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ
คําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

4)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่2 สถานที่ยื่น แบบ
คําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556

5)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
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10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 08/09/2015 08:54
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักการชางเทศบาลนครเชียงใหม 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
โทร 0-5325-9100/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง ตองแจงขอประกอบกิจการกอน จึงเก็บน้ํามัน
ได ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังตอไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟนอย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร
2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
3. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกู ตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ทีก่ ําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนและถูกตอง ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด

6 ชั่วโมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจง

1 ชั่วโมง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
(กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ใบแจงการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่ 2 (แบบ ธพ.ป.
๑)
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
พรอมสําเนา
รายละเอียด
วัตถุประสงค
และผูมีอํานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคล
ที่ออกใหไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบ
วัน
สําเนาหนังสือ
แสดงความเปน

กรมธุรกิจพลังงาน 1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลง
นาม)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคล
เปนผูแจง / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

-

0

1

ชุด

(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลผูแจง

4)

5)

สําเนาหรือ
กรมที่ดิน
ภาพถาย โฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสาร
แสดงสิทธิใน
ที่ดินอื่น ๆ
สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูแจงมี
สิทธิใชที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
หรือหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดิน
ใหใชที่ดินเปน
ที่ตั้งสถานที่
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

0

1

ชุด

หมายเหตุ
บุคคลเปนผูแจง /
พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ที่ 2
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังบริเวณที่
ไดอนุญาตใหผู
ขออนุญาต
ทําทางเชื่อม
ระหวางบริเวณที่
ไดรับอนุญาตกับ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวง หรือ
ถนนสวนบุคคล
เพื่อใชเปนทาง
สําหรับ
ยานพาหนะเขา
ออกสถานีบริการ
น้ํามันประเภท ค
ลักษณะที่หนึ่ง
เพื่อการจําหนาย
หรือขาย หรือ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังบริเวณที่
ไดรับอนุญาตให
ทําสิ่งลวงล้ําลํา
น้ําจากเจาหนาที่
ผูดูแลและ

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

รับผิดชอบถนน
สาธารณะ ทาง
หลวง ถนนสวน
บุคคล หรือลําน้ํา
สายนั้น
แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
ประกอบกิจการ
7) พรอมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสรางที่อยู
ภายในรัศมี 50
เมตร
แผนผังบริเวณ
8) ของสถานที่
ประกอบกิจการ
แบบกอสรางถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
9) พื้นดินขนาดใหญ
พรอมระบบทอ
และอุปกรณ
รายการคํานวณ
ความมั่นคง
10) แข็งแรงของถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ
หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
11)
ที่เกี่ยวของซึ่งเปน
ผูคํานวณความ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

-

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

มั่นคงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภัย และ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น้ํามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ
และสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ และเปน
ผูไดรับอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตาม
กฎหมายวาดวย
วิศวกร พรอมทั้ง
แนบภาพถาย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
12) อื่นๆ (ถามี)
-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111
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3)

หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

08/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

