การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(คลักษณะที1่ , งและจลักษณะที1่ )
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่ง, งและจลักษณะที่หนึ่งต้องแจ้งขอ
ประกอบกิจการก่อนจึงเก็บน้ามันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่
เก็บน้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินและจะเก็บน้ามันไว้ในถังน้ามันรวมกันไม่เกิน 2
ถังอีกด้วยก็ได้โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เท่านัน
- สถานีบริการน้ามันประเภทงได้แก่สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังน้ามันโดยการเก็บน้ามันไว้ในถังน้ามันให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- สถานีบริการน้ามันประเภทจลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000ลิตรไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กเพื่อ
ให้บริการแก่เรือโดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะ
น้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค้านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ามัน
เชือเพลิงพ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนันผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้
รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการ
แก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(คลักษณะที1่ , งและจลักษณะที1่ )

4. ทังนีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์
ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794
4555 โทรสาร 0 2794 4300
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กองช่างชั้น1 ห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลไชย
ปราการ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ล้าดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับค้าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก้าหนด
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง

ระยะเวลาในการด้าเนินการรวม : 1 วันท้าการ
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
6 ชั่วโมง
กรมธุรกิจพลังงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอ้านาจลงนาม)
2) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)

1 ชั่วโมง

ส้านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
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(คลักษณะที1่ , งและจลักษณะที1่ )

ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมส้าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
และผู้มีอ้านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) ส้าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส้าเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัวประชาชนทังของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ)
6) ส้าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ
ส้าเนา 1 ชุด หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) ส้าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดิน
เป็นที่ตังสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ส้าเนา 1 ชุด หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
8) ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส้าเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้
ขออนุญาตท้าทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนน
สาธารณะทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางส้าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภทคลักษณะที่หนึ่งเพื่อ
การจ้าหน่ายหรือขายหรือส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส้าเนา
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท้าสิ่งล่วงล้าล้าน้าจากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะทางหลวงถนนส่วนบุคคลหรือล้า
น้าสายนัน
ส้าเนา 1 ชุด หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
9) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการพร้อมทังแสดงสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
10) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
11) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพืนดินขนาดใหญ่พร้อมระบบท่อและ
อุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมที่ดิน
-

-

-
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ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
12) รายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพืนดิน
ขนาดใหญ่
ฉบับจริง 1 ชุด หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค้านวณความมั่นคง
แข็งแรงระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ามัน
เหนือพืนดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆและเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรพร้อม
ทังแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองส้าเนาถูกต้องทุกหน้า)
14) ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามัน (กรณีสถานีบริการน้ามัน
ประเภทคลักษณะที่หนึ่งและสถานีบริการน้ามันประเภทจลักษณะที่
หนึ่ง)
ฉบับจริง 1 ชุด
15) อื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ล้าดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะน้าบริการ
ล้าดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
1) ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน 20 เลขที่ 555/2
ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
3) เทศบาลต้าบลไชยปราการ
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทางไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตาอ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
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ล้าดับ
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลไชยปราการ)))
ศูนย์บริการประชาชนส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ล้าดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1) ในภาคผนวก ข 90
2) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) ในภาคผนวก ข 93
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อ้านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามันพ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคาขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

5

แบบ ธพ.ป.๑

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
เลขรับที.่ ......................................
วันที่.............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับใบแจ้ง
เขียนที่…..………………………............................
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….….....
๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..………….
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......….
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน.....................................
ตาบล/แขวง……………….............….……..อาเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….….
รหัสไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท์……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….………….
ชื่อสานักงาน…………………….............……….ตั้งอยู่เลขที่….......….หมู่ที่…...….ตรอก/ซอย……...................……………
ถนน…………….…….……...............…..ตาบล/แขวง………........……….….....……..อาเภอ/เขต…….....…….…….…….…..
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย์…............……..โทรศัพท์…….......…....……….โทรสาร…….......…….………
๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......………………….
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่………..........….หมู่ที่.…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….…
ตาบล/แขวง……...............………อาเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย์…......………..…
โทรศัพท์……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ตาแหน่ง…….....................………..…
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทน
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...........…………….ตั้งอยู่เลขที่……............…..
หมู่ที่…......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ตาบล/แขวง……............….………..……
อาเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย์………..............……....
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร……………………………….
๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ตามรายการดังต่อไปนี้

๒
ประเภท
น้ามันเชื้อเพลิง

ชนิด
น้ามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
น้ามันเชื้อเพลิง

ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

หมายเหตุ

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๓) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๔) สาเนาหรือภาพถ่าย  โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓  น.ส. ๓ ก  ส.ค. ๑
 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
(๕) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
(๖) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสาหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลาน้าสายนั้น
(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐
เมตร จานวน ๓ ชุด
(๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จานวน ๓ ชุด

๓
(๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ จานวน ๓ ชุด
(๑๐) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ จานวน ๑ ชุด
(๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน…………....ฉบับ
(๑๒) อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………...........................................
ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผู้แจ้ง
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกาหนดให้ต้องประทับตรา
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย
๔. ประเภทของน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ามันปิโตรเลียมดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ
๕. ชนิดน้ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย
๖. ภาชนะบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน ถังน้ามัน ถังเก็บน้ามัน
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

๔
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

แบบ ธพ.ป.๒

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ใบรับแจ้ง เลขที่……………………
ส่วนราชการ
วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........……
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........………
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดาเนินการ บ้านเลขที่….........….....หมู่ที่…........…ตรอก/ซอย…..........…………………………
ถนน…………........………………….ตาบล/แขวง……..........……....………….…..อาเภอ/เขต………...........……….………….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท์………….......….…..…โทรสาร……........…..……..
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………....…………..............…….ตั้งอยู่เลขที่…................หมู่ท.ี่ .....…..
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ตาบล/แขวง……………....………อาเภอ/เขต…….............…….
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท์………:.......…..….…..…โทรสาร………..........……..
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................…………………………
เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด………….....................… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................…… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด……..................………… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
จานวน…......………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
(ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง...............................................................................

๒
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

