
 

 

 

แบบ ธพ.น๑ 

ใบแจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๒ 

          

        เลขรับ

ที่……………………………………  

       

 วันที่…………………………..……………. 

        ลง

ชื่อ…………………………….ผู้รับใบแจ้ง 

 

        เขียน

ที่……………………………………….……. 

        วันที…่…..

เดือน……………………..พ.ศ……… 

  ๑. 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………

………………….……………………….……… 

  ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ………..……เกิด

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

อาย…ุ…….…ป ีอยู่บ้านเลขที…่…………..….ตรอก/

ซอย………………………….…………

ถนน…………………..……………………. 

หมู่ที่……….ต าบล/แขวง………………..…………….อ าเภอ/

เขต………….…………………..

จังหวัด…………………….……………… 



รหัสไปรษณีย์…………………………..

โทรศัพท์………………………..…………….อาชีพ

..........................………………………….. 

ชื่อส านักงาน…………………………………………..…………..ต้ังอยู่

เลขที่……….……….ตรอก/ซอย……………….…………………. 

ถนน………………………………..……หมู่ที่………ต าบล/

แขวง……….……………………อ าเภอ/

เขต………………………………….. 

จังหวัด…………………….……..รหัสไปรษณีย์……………..……

โทรศัพท์…………….……………..โทรสาร…………………………… 

  ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท …………………….……………

ตามกฎหมายของประเทศ………………………. 

จดทะเบียนเม่ือวันที่………..….เดือน…………….…………

พ.ศ…………………….เลข

ทะเบียน………………………………….……มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่

เลขที่……………..….ตรอก/ซอย………………………………….

ถนน……………………..….หมู่ที่……….…ต าบล/

แขวง…………………….……….…อ าเภอ/เขต

.................……………..…………

จังหวัด…………………………….…………

รหัสไปรษณีย์…………….……..…………….

โทรศัพท์………………….…..………………..

โทรสาร……………………………..……….โดย

มี…………………………………………………………….

ต าแหน่ง…………………………………………เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 

  ๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการด าเนินการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ เพื่อการจ าหน่าย / ใช้เอง 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๔๔๒ 



  ๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า 

………………………….…………..ต้ังอยู่เลขที่……….…….. 

หมู่ที่………….ตรอก/ซอย………………………………..ถนน

..........…………………..ต าบล/

แขวง……………………………………. 

อ าเภอ/เขต……………………….………..

จังหวัด…………………………..………..

รหัสไปรษณีย์………………………..……………… 

โทรศัพท์…………………….………

โทรสาร…………………………….เขต อบต.ชั้น……..หรือ

เทศบาล……………….…………….. 

  ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

     ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

ลักษณะที ่๒ 

     ประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท………..……..ลักษณะที่……….….. 

 

 

๒ 

 

ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ประเภท 

น้ ามัน

เช้ือเพลิง 

ชนิด 

น้ ามัน

เช้ือเพลิง 

ภาชนะบรรจุ 

น้ ามัน

เช้ือเพลิง 

ปริมาณ 

(ลิตร) 

น้ ามัน

เช้ือเพลิง 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๓. เอกสารประกอบการแจ้ง 

  (๑)  ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนของผู้แจ้ง 

(กรณีบุคคลธรรมดา) 

  (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด 

วัตถุประสงค ์และผู้มีอ านาจลงชื่อ 

แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้

แจ้ง) 

  (๓) ส าเนาหนังสือแสดงความเปน็ตัวแทนของบุคคลหรือนิติ

บุคคลผู้แจ้ง (กรณีตังแทนของบคุคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

            (๔)  ส าเนาหรือภาพถา่ย     โฉนดที่ดิน  น.ส.๓     

น.ส.๓ ก.     ส.ค.๑ 

  (๕) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของที่ดิน 

  (๖) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้

อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตท าทางเช่ือมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับ

ถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางส าหรับ

ยานพาหนะเข้า –  ออกสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่

หนึ่ง เพื่อการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย

ส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนญุาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า จากเจ้าหน้าที่



ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือล าน้ า

สายนั้น 

  (๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดง

สิ่งปลกูสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ เมตร จ านวน ๓ ชุด 

 

 

๓ 

 

  (๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จ านวน ๓ ชุด 

  (๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ 

พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จ านวน ๓ ชุด 

  (๑๐) รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามัน

เช้ือเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จ านวน ๑ ชุด 

  (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่ เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้

ค านวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษ

ของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ     

และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน……………ฉบับ 

  (๑ ๒ ) อ่ื น  ๆ  (ถ้ า

มี )…………………………………………………………………………

…………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

             

     

   ลง

ชื่อ………………………………ผู้แจ้ง 



                

(………………………………) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก 

    ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 

    ๓.  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบคุคล

ดังกลา่วก าหนดให้ต้องประทับตรา  

ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นดว้ย 

    ๔. ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง 

ส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา หรือน้ ามันหล่อลื่น 

    ๕. ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปาน

กลาง หรือชนิดไวไฟน้อย 

    ๖. ภาชนะบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ ามันเชื้อเพลิง 

กระป๋องน้ ามันเชื้อเพลิง ถังน้ ามัน 

เช้ือเพลิง หรือถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 

    ๗. ในกรณี ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ดินตามที่ระบุในข้อ (๔) ให้ผู้

ครอบครองดูแลที่ดินที่ต้ังสถานประกอบการท าหนังสือยินยอมให้ผู้แจ้งใช้

ที่ดินส าหรับประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  

 

 

 

 

 

๔ 

ค าเตือน 

 



  ๑ . ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ต้องปฏิบั ติตาม

ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตาม

มาตรา ๖๓ 

  ๓ . ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  โดยแจ้งการ

ประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก

ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาทตาม

มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 

  ๔ . ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ผู้ใดไม่แจ้งการ

ประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก

ประกอบกิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 

  ๕ . ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ในเขตห้าม

ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 

  ๖. ในกรณีที่สถานที่ ต้ังของสถานประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 

 

 

      ลง

ชื่อ………………………………………ผู้แจ้ง 

                

(…………………………………) 

 

 


