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คู่มือสาหรั บประชาชน : การออกใบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานา้ มัน ลักษณะที่สอง
หน่ วยงานที่ให้ บริการ : เทศบาลนครสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สอง ต้ องแจ้ งขอประกอบกิจการก่อน จึง
เก็บน ้ามันได้ ซึง่ สถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน ้ามันชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อ
หลายชนิด ดังต่อไปนี ้
(ก) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน ้ามัน ชนิดไวไฟน้ อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
2. ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เป็ นต้ น
3. แผนผังบริ เวณ แบบก่อสร้ างและรายการคานวณ ต้ องมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษา

น ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข /เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข /เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนและถูกต้ อง ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
4. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
สานักการช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิภิรมย์ ตาบลปากน ้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 134-136 /ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอและตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ ง

ระยะเวลา
6 ชัว่ โมง

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง เทศบาล
นครสมุทรปราการ

1 ชัว่ โมง

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน ้ามัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
1) ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.
1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
3) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้ อมสาเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลที่ออกให้ ไม่
เกินหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง / รับรองสาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
5) สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นตัวแทนของบุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้แจ้ ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตวั แทนของบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง / พร้ อม
ปิ ดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาเนาถูกต้ องเฉพาะ
บัตรประจาตัวประชาชนทังของผู
้
้ มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)
6) สาเนาหรือภาพถ่ าย โฉนดที่ดนิ / น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค.1 หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ อื่น ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
7) สาเนาเอกสารแสดงว่ าผู้แจ้ งมีสิทธิใช้ ท่ ดี นิ หรื อหนังสือ
ยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ หรื อหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดนิ ให้ ใช้ ท่ ดี นิ เป็ นที่ตงั ้ สถานที่ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

-

กรมที่ดนิ

-
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ลาดับ
8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้
อนุญาตให้ ผ้ ูขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่ างบริเวณที่ได้ รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่ วนบุคคลเพื่อ
ใช้ เป็ นทางสาหรับยานพาหนะเข้ าออกสถานีบริการนา้ มัน
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ ายหรือขาย หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้ อมด้ วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ทาสิ่งล่ วงลา้ ลานา้ จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะทางหลวง ถนนส่ วนบุคคล หรือลา
นา้ สายนัน้
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้ อมทัง้ แสดงสิ่ง
ปลูกสร้ างที่อยู่ภายในรั ศมี 50 เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า )
แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า )
แบบก่ อสร้ างถังเก็บนา้ มันเหนือพืน้ ดินขนาดใหญ่ พร้ อม
ระบบท่ อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า )
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บนา้ มันเหนือ
พืน้ ดินขนาดใหญ่
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ลาดับ

13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้ า )
หนังสือรั บรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นผู้คานวณ
ความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บนา้ มันเหนือพืน้ ดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูก
สร้ างต่ างๆ และเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร พร้ อมทัง้ แนบ
ภาพถ่ ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
อื่นๆ (ถ้ ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์.
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th
2) ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4111
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แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ.2556
หมายเหตุ
-

