แบบ ธพ. น 1
เลขรับที่..........................................
วันที่........./......................../............
ลงชื่อ............................ผูรับใบแจง

ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............
1. ขาพเจา.................................................................................................................................................................
1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ.....................เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ..............
อายุ...............ป อยูบานเลขที่..................หมูที่............ตรอก / ซอย......................................ถนน..........................................
ตําบล / แขวง.............................................อําเภอ / เขต................................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท....................................โทรสาร......................................อาชีพ......................................
ชื่อสํานักงาน.................................................................ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่...........ตรอก / ซอย...................................
ถนน...............................................ตําบล / แขวง..................................................อําเภอ / เขต...............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท....................................โทรสาร...................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท.............................................ตามกฎหมายของประเทศ....................................
จดทะเบียนเมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .............เลขทะเบียน........................................มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูเลขที่........................หมูที่..............ตรอก / ซอย..............................................ถนน.......................................................
ตําบล / แขวง..................................................อําเภอ / เขต................................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท............................โทรสาร...................................โดยมี.................................................
ตําแหนง.............................................................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน
2. ขาพเจาขอแจงการดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 เพื่อการจําหนาย/ใชเอง ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
2.1 สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการคา.............................................................ตั้งอยูเลขที่.................
หมูที่.............ตรอก / ซอย....................................ถนน...............................................ตําบล / แขวง.........................................
อําเภอ / เขต.........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท...........................................โทรสาร............................................
2.2 ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท....................ลักษณะที่.....................

-2 ตามรายการดังตอไปนี้

ประเภท
น้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิด
น้ํามันเชื้อเพลิง

ดีเซล
................................
...............................
...............................
น้ํามันกาด
...............................
...............................
...............................
เบนซิน 91
เบนซิน 95
แกสโซฮอลล 95
...............................
...............................

ไวไฟนอย
...................................
...................................
...................................
ไวไฟปลานกลาง
...................................
...................................
...................................
ไวไฟมาก
ไวไฟมาก
ไวไฟมาก
...................................
..................................

ภาชนะบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ปริมาณ (ลิตร)
น้ํามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

3. เอกสารประกอบการแจง
(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูแจง ( กรณีบุคคลธรรมดา )
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ( กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง )
(3) สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผูแจง ( กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนผูแจง )
(4) สําเนาหรือภาพถาย
โฉนดที่ดิน
น.ส. 3
น.ส. 3 ก
ส.ค. 1
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ
(5) สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ใหใชที่ดินเปนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
(6) สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดอนุญาตใหผูขออนุญาตทําทางเชื่อม
ระหวางบริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพื่อใชเปนทาง
สําหรับยานพาหนะเขา-ออกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ 1 เพื่อการจําหนาย
หรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ํา
ลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือลําน้ํา
สายนั้น

-3 (7) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พรอมทั้งแสดงสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในรัศมี 50.00 เมตร
จํานวน 3 ชุด
(8) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน 3 ชุด
(9) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ พรอมระบบทอและอุปกรณ จํานวน 3 ชุด
(10) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพืน้ ดินขนาดใหญ จํานวน 1 ชุด
(11) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูคํานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย
และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมทัง้
แนบภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน...............ฉบับ
(12) อื่น ๆ (ถามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผูแจง
(...........................................................)
ตําแหนง.........................................................

หมายเหตุ

1. ขีดฆาขอความที่ไมใชออก
2. ใสเครื่องหมาย / ในชอง
หนาขอความที่ตองการ
3. ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง หากขอบังคับของนิติบุคคลดังกลาวกําหนดใหตองประทับตราของนิติ
บุคคลแลว ใหประทับตรานิติบุคคลนั้นดวย
4. ประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา หรือน้ํามันหลอลื่น
5. ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย
6. ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
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คําเตือน
1. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
2. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
มาตรา 7 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 63
3. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 19 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทตามมาตรา 64 วรรคหนึง่
4. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตองครบถวน ตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 16 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท และตองเลิกประกอบ
กิจการตามคําสั่งศาลตามมาตรา 64 วรรคสอง
5. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ในเขตหามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 29 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 69 (2)
6. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 อยูภายใตบังคับของกฎหมายใด ผูประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย

ลงชื่อ......................................................ผูแจง
(...........................................................)

