ค่ ูมือสําหรั บประชาชน
งานทีให้ บริ การ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ

ใบรับแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/ช่องทางการให้ บริ การ
1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๘๑๑๐๖๙ , ๑๙๙
โทรสาร ๐๗๗ ๘๑๑๘๘๘

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่
: เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขการยื#นคําขอ
อ้ างถึง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมนํ :ามันเชื :อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติควบคุมนํ :ามันเชื :อเพลิง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืองไขเกียวกับการแจ้ ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ
ประกอบ
กิจการนํ :ามันเชื :อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖
4. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืองไขเกียวกับการแจ้ ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ
ประกอบ
กิจการนํ :ามันเชื :อเพลิง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
5. กฎกระทรวง สถานทีเก็บรักษานํ :ามันเชื :อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
6. มาตรา ๑๘,๑๙,๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการเก็บรักษานํ :ามันเชื :อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔
7. ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ (แบบ ธพ.น ๑)
8. ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ (แบบ ธพ.น ๒)
- ผู้ร้องขอยืนขอใบรับใบรับแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ด้ วยตนเอง
- ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ จะต้ องมีภมู ิลําเนาทะเบียนบ้ านอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองระนอง

ขัน& ตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขันตอน
:

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. รับเรื อง

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง
ระนอง

2. ตรวจสอบหลักฐานหรื อเอกสารทีเกียวข้ อง เช่น สําเนา
ทะเบียนบ้ าน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรอง
การ
ประกอบธุรกิจ
๓. ออกสํารวจตรวจสอบพื :นทีและ สถานทีประกอบธุรกิจ
๔. เสนอผู้มีอํานาจออกเอกสารใบรับรองการประกอบ
กิจการ
๕. อนุมตั ลิ งนามในใบรับรอง
๖. ออกเอกสารใบรับรอง
ระยะเวลา

ใช้ เวลาทังสิ
: :น ไม่เกิน 3 วัน นับแต่เอกสารครบถ้ วน ออกสํารวจตรวจสอบพื :นที อนุมตั ิลงนาม และออกเอกสารใบรับรอง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบ้ าน
จํานวน 1

ฉบับ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1

ฉบับ

3. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
จํานวน 1

ฉบับ

ค่ าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื#องร้ องเรียน
การให้ บริการไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีกําหนด สามารถติดต่อเพือร้ องเรี ยนได้ ที
 ศูนย์รับเรื องร้ องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชัน: 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
 เว็บไซต์ www.ranongcity.go.th
 ตู้รับเรื องร้ องทุกข์ (อาคารใหม่ ชัน: 1)

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

ใบรั บแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที# ๒
ใบรับแจ้ ง เลขที……………………
ส่วนราชการ…………………………………………….……..
วันที…....…เดือน……...............……...…พ.ศ.........……
ใบรับแจ้ งนี :ออกให้ เพือแสดง
ว่า……...............................................................……
สัญชาติ………..........…………………… สถานทีติดต่อผู้แจ้ งการดําเนินการ
บ้ านเลขที…...................….....หมูท่ ี…................................…ตรอก/
ซอย…..........………………….……
ถนน…………........………………….ตําบล/แขวง…….....................……..……….…..
อําเภอ/เขต……….............……….……………………………….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์……....................……….
โทรศัพท์……………..….......….…..…โทรสาร…….....................…..……..
ณ สถานทีประกอบกิจการมีชือทางการค้ า…………..……………..………..............…….ตังอยู
: ่
เลขที…........................หมูท่ ี......………………..
ตรอก/ซอย…………..............…….ถนน……….........……………ตําบล/
แขวง……………….....………อําเภอ/เขต……..............................…….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์……....................……….
โทรศัพท์……………..….......….…..…โทรสาร…….....................…..……..
ได้ มาแจ้ งต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีวา่ มีความประสงค์จะดําเนินการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที ๒
ลักษณะกิจการ……………………….........……………………….……
ประเภท…………….....................................................…………………………
เพือการจําหน่าย/ใช้ เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ :ามันเชื :อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี :
ถังเก็บนํ :ามันเหนือพื :นดิน/ใต้ พื :นดิน เก็บนํ :ามัน

ชนิด…………...................................................................................
.............................
จํานวน…………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บนํ :ามันเหนือพื :นดิน/ใต้ พื :นดิน เก็บนํ :ามัน
ชนิด…………...................................................................................
.............................
จํานวน…………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร ถังเก็บนํ :ามันเหนือพื :นดิน/ใต้ พื :นดิน เก็บ
นํ :ามัน
ชนิด…………...................................................................................
.............................
จํานวน…………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บนํ :ามันเหนือพื :นดิน/ใต้ พื :นดิน เก็บนํ :ามัน
ชนิด…………...................................................................................
.............................
จํานวน…………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดนํ :ามัน/กระป๋ องนํ :ามัน/ถังนํ :ามัน เก็บนํ :ามัน
ชนิด………......................................................................................
..........................
มีปริมาณรวม………….…..………………ลิตร
ขวดนํ :ามัน/กระป๋ องนํ :ามัน/ถังนํ :ามัน เก็บนํ :ามัน
ชนิด………......................................................................................
..........................
มีปริมาณรวม………….…..………………ลิตร
ขวดนํ :ามัน/กระป๋ องนํ :ามัน/ถังนํ :ามัน เก็บนํ :ามัน
ชนิด………......................................................................................

..........................
มีปริมาณรวม………….…..………………ลิตร
กระป๋ องก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว/ถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหุงต้ ม
มีปริมาณรวม…………….…………………ลิตร
ถังเก็บและจ่ายก๊ าซธรรมชาติ
จํานวน…………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร

(ลายมือชือ)……....………….....................……………ผู้รับแจ้ ง
(…………………………………………………..)
ตําแหน่ง.............................................................................
คําเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที
กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎกระทรวงที
ออกตามมาตรา ๗
ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าหมืนบาท หรื อทังจํ
: าทังปรั
: บตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ โดยแจ้ งการประกอบกิจการไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที
กําหนดในกฎกระทรวงซึง ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมืนบาทตามมาตรา ๖๔ วรรค
หนึง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ผู้ใดไม่แจ้ งการประกอบกิจการให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตาม
คําสัง ของพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามมาตรา ๑๙ วรรคสี ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง แสนบาท และต้ องเลิกประกอบ
กิจการตามคําสัง ศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ในเขตห้ ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙
ต้ องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินหนึง ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง แสนบาท หรื อทังจํ
: าทังปรั
: บตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีทีสถานทีตงของสถานประกอบกิ
ั:
จการควบคุมประเภทที ๒ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๒ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายนันด้
: วย

ลงชือ.................…….…………………….………..ผู้แจ้ ง
(…………………………………………………..)

ค่ ูมือสําหรั บประชาชน
งานทีให้ บริ การ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ

ใบรับแจ้ ง สมาชิกอปพร. ขอย้ ายสังกัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/ช่องทางการให้ บริ การ
1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๘๑๑๐๖๙ , ๑๙๙
โทรสาร ๐๗๗ ๘๑๑๘๘๘

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่
: เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขการยื#นคําขอ
อ้ างถึง
๑. ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนกลางว่าด้ วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๓
หมายเหตุ
ผู้ร้องเป็ นสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาลฯ ขอยืนแบบแสดงความประสงค์ขอย้ ายสังกัดศูนย์ อปพร.

ขัน& ตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขันตอน
:

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. รับเรื อง

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง
ระนอง

2. ตรวจสอบหลักฐานหรื อเอกสารทีเกียวข้ อง เช่น สําเนา
ทะเบียนบ้ าน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตร
อปพร.
หรื อวุฒิบตั ร
๓. เสนอผู้มีอํานาจออกเอกสารตามลําดับชัน:
๔. อนุมตั ลิ งนามในคําสัง ย้ ายสังกัด

ระยะเวลา
ใช้ เวลาทังสิ
: :น ไม่เกิน 3 วัน นับแต่เอกสารครบถ้ วน อนุมตั ลิ งนามในคําสัง ย้ ายสังกัด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบ้ าน

จํานวน 1 ฉบับ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาบัตร อปพร. หรื อวุฒิบตั ร

จํานวน 1 ฉบับ

ค่ าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื#องร้ องเรียน
การให้ บริการไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีกําหนด สามารถติดต่อเพือร้ องเรี ยนได้ ที
 ศูนย์รับเรื องร้ องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชัน: 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
 เว็บไซต์ www.ranongcity.go.th
 ตู้รับเรื องร้ องทุกข์ (อาคารใหม่ ชัน: 1)

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

แบบแสดงความประสงค์ ขอย้ ายสังกัดศนย์
ู อปพร.

ส่วนราชการ………………………………………………………..
วันที…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ..........……

ด้ วย
ข้ าพเจ้ า……..............................................................
บ้ านเลขที….....................….....หมูท่ ี…...............................…....
ตรอก/ซอย…........................ถนน…………........…………….ตําบล/
แขวง…….....................……....……อําเภอ/เขต………...........…………….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….............……….
โทรศัพท์………………..….......….…...สําเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสูตรการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ประจําปี ................มีความประสงค์ขอย้ ายสังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองระนอง ไป
สังกัดศูนย์
อปพร............................................................................เนืองจาก มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตศูนย์ อป
พร.……………............................……..

(ลงชือ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ ง
(…………………………………………………….)
ตําแหน่ง
........................................................................

ค่ ูมือสําหรั บประชาชน
งานทีให้ บริ การ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ

ใบรับแจ้ ง เหตุภยั พิบตั ิ (สาธารณภัย)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/ช่องทางการให้ บริ การ
1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๘๑๑๐๖๙ , ๑๙๙
โทรสาร ๐๗๗ ๘๑๑๘๘๘

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่
: เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื#อนไขการยื#นคําขอ
อ้ างถึง
๑. หลักเกณฑ์การใช้ จา่ ยเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. แนวทางปฏิบตั ใิ นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
๓. หารื อแนวทางปฏิบตั ใิ นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
๔. หลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการตังงบประมาณเพื
:
อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้ าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓
หมายเหตุ
ผู้ร้องเป็ นผู้ประสบภัยในพื :นที

ขัน& ตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขันตอน
:

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. รับเรื อง

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง
ระนอง

2. ออกสํารวจตรวจสอบพื :นทีประสบภัย เอกสารหลักฐาน
ทีเกียวข้ อง เช่น สําเนาทะเบียนบ้ าน บัตรประจําตัว
ประชาชน สอบข้ อเท็จจริงผู้ประสบภัย
๓. คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอผู้มีอํานาจให้ ความ
ช่วยเหลือ
ตามลําดับชัน:
๔. อนุมตั ใิ ห้ ความช่วยเหลือตามระเบียบทีกําหนด

ระยะเวลา
ใช้ เวลาทังสิ
: :น ไม่เกิน 3๐ วัน นับแต่เอกสารครบถ้ วน อนุมตั ใิ ห้ ความช่วยเหลือ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบ้ าน

จํานวน 1 ฉบับ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
3. คําร้ องทัว ไป (สาธารณภัย)

จํานวน 1 ฉบับ

๔. แบบสอบข้ อเท็จจริง
จํานวน 1 ฉบับ
๕. รูปถ่าย (สถานทีเกิดเหตุ)

จํานวน 1 ฉบับ

ค่ าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื#องร้ องเรียน
การให้ บริการไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีกําหนด สามารถติดต่อเพือร้ องเรี ยนได้ ที
 ศูนย์รับเรื องร้ องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชัน: 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
 เว็บไซต์ www.ranongcity.go.th
 ตู้รับเรื องร้ องทุกข์ (อาคารใหม่ ชัน: 1)

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

แบบคําร้ องทั#วไป

ส่วนราชการ………………………………………………………..
วันที…....…เดือน……...............……...…พ.ศ…..........……
เรื อง .........................................................................
เรี ยน นายกเทศมนตรี เมืองระนอง
ด้ วย
ข้ าพเจ้ า……...................................................................
บ้ านเลขที…...............….....หมูท่ ี….........................…....
ตรอก/ซอย…........................ถนน…………........………………….ตําบล/
แขวง…….................……....……อําเภอ/เขต………...........…………..
จังหวัด…………..........……...……รหัสไปรษณีย์……....................……….
โทรศัพท์………………..….......….….
มีความประสงค์
................................................................................................
.........................................................
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
ฉะนัน: เมือพิจารณาเห็นชอบแล้ ว ขอได้ โปรดสัง เจ้ าหน้ าทีดําเนินการให้ ข้าพเจ้ าตามความประสงค์

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชือ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ ง
(…………………………………………………….)
ความเห็นเจ้ าหน้ าที
...................................................................................................................
...........................................................
................................................................................................
................................................................................................
.............
................................................................................................
................................................................................................
.............
................................................................................................
................................................................................................
.............
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

(ลงชือ)……....…………….....................……………
(…………………………………………………….)

คําสัง
.................................................................................................................................................
...................................................
................................................................................................
................................................................................................
.............

(ลง
ชือ)……....…………….....................……………
(……………………………………………………)

