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แบบ  ธพ.น๑ 
ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

 

เลขรับท่ี                               
.

วันท่ี                                   
.

ลงช่ือ                    ผูรับใบแจง
 

 เขียนท่ี                    . 
 วันท่ี          เดือน                  พ.ศ.  
 

 ๑. ขาพเจา                                                                                           . 
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา  สัญชาติ           เกิดวันท่ี       เดือน            พ.ศ.        . 
อายุ           ป อยูบานเลขที่              ตรอก/ซอย                          ถนน   
หมูท่ี         ตําบล/แขวง                             อําเภอ/เขต                         จังหวัด            . 
รหัสไปรษณีย                    โทรศัพท                          อาชีพ                         . 
ช่ือสํานักงาน                                               ตั้งอยูเลขท่ี                    ตรอก/ซอย            . 
ถนน                        หมูท่ี          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                         . 
จังหวดั                    รหัสไปรษณีย               โทรศัพท                      โทรสาร                   . 
 ๑.๒ เปนนิตบุิคคลประเภท                                              ตามกฎหมายของประเทศ               
 . 
จดทะเบียนเม่ือวันท่ี         เดือน              พ.ศ.             เลขทะเบียน     
มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี            ตรอก/ซอย                  ถนน                      หมูท่ี              . 
ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                             จังหวดั     
รหัสไปรษณีย                     .โทรศัพท                             โทรสาร  
โดยมี                                            ตําแหนง                                  .เปนผูมีอํานาจลงช่ือแทน 
 

 ๒. ขาพเจาขอแจงการดําเนนิการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่๒  เพื่อการจําหนาย / ใชเอง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๑ สถานท่ีประกอบกิจการมีช่ือทางการคา        
ตั้งอยูเลขท่ี             .หมูท่ี          ตรอก/ซอย                      ถนน       
ตําบล/แขวง                   .อําเภอ/เขต                          จังหวัด                       
รหัสไปรษณีย                  .โทรศัพท                         โทรสาร             
 ๒.๒ ประเภทของสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
   ประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง ลักษณะท่ี ๒ 
   ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ประเภทท่ี                 ลักษณะที่   . 
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ตามรายการดงัตอไปน้ี 
 

ประเภท 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ชนิด 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ภาชนะบรรจุ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณ (ลิตร) 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 ๓.  เอกสารประกอบการแจง 
 (๑)  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูแจง  ( กรณีบุคคลธรรมดา ) 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคล ท่ีออกใหไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ( กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง ) 
 (๓)  สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลผูแจง ( กรณีตัวแทนของ
บุคคล หรือนิติบุคคล เปนผูแจง ) 
 (๔)  สําเนาหรือภาพถาย    โฉนดท่ีดิน      น.ส.๓      น.ส.๓ ก      ส.ค.๑ 
 (๕)  สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน 
 (๖)  สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหผูขออนุญาตทําทาง
เช่ือมระหวางบริเวณท่ีไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพ่ือใชเปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขา-ออก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภค ค ลักษณะท่ีหนึ่ง เพื่อการจําหนาย หรือขาย หรือ
สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา จากเจาหนาท่ีผูดูแล
และรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น 
 (๗) แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการ พรอมท้ังแสดงส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในรัศมี ๕๐.๐๐ 
เมตร จํานวน  ๓  ชุด 
 (๘) แผนผังบริเวณของสถานท่ีประกอบกิจการ  จํานวน  ๓  ชุด 
 (๙) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงเหนือพื้นดนิขนาดใหญ พรอมระบบทอ และอุปกรณ         
จํานวน  ๓  ชุด 
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 (๑๐)  รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ 
จํานวน  ๑  ชุด 
 (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูคํานวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบความ
ปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ และส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 
และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม พรอมท้ัง
แนบ       ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จํานวน                     ฉบับ 
 (๑๒)  อ่ืน ๆ  ( ถามี )   
.                                                         . 
.                                                         . 
.                                                         . 
.                                                         . 
 
  (ลงช่ือ)                                ผูแจง 
      (                                     ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ๑.  ขีดฆาขอความท่ีไมใชออก 
 ๒.  ใสเคร่ืองหมาย        ในชอง     หนาขอความท่ีตองการ 
 ๓.  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง หากขอบังคับของนิติบุคคลดังกลาวกําหนดใหตองประทับตรา
ของนิติบุคคลแลว ใหประทับตรานิติบุคคลนั้นดวย 
 ๔.  ประเภทของนํ้ามันเช้ือเพลิง หมายถึง น้ํามันปโตรเลียมดิบ  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเช้ือเพลิง
สําหรับเคร่ืองบิน  น้ํามันกาด  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  หรือน้ํามันหลอล่ืน 
 ๕. ชนิดน้ํามันเช้ือเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก  ชนดิไวไฟปานกลาง  หรือ  ชนิดไวไฟนอย 
 ๖.  ภาชนะบรรจุน้ํามันเช้ือเพลิง   หมายถึง  ขวดน้ํามันเช้ือเพลิง    กระปองน้ํามันเช้ือเพลิง    
ถังน้ํามัน     เช้ือเพลิง  หรือ  ถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง 
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คําเตือน 

 

 ๑.  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒ ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 ๒. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา ๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ตาม  มาตรา ๖๓ 
 ๓.  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท ตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
 ๔. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตองครบถวนตาม      
คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และตองเลิก
ประกอบกิจการตามคําส่ังศาล ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
 ๕. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตหามประกอบกิจการควบคุม ตามมาตรา ๒๙      
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๙ (๒) 
 ๖. ในกรณีท่ีสถานท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยูภายใตบังคับของ
กฎหมายใด  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามกฎหมายน้ันดวย 
 
 
                                      (ลงช่ือ)                                  ผูแจง 
                                                           (                                  ) 
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