ใบแจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

แบบ ธพ.น๑
เลขรับที่..............................
วันที่....................................
ลงชื่อ....................ผู้รับใบแจ้ ง

เขียนที่…………………………………………….
วันที่….…..เดือน……...…….……… พ.ศ. ….…...
๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..………………………...
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ……….
อายุ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.………...……….ถนน.....................................
ตําบล/แขวง………………….……..อําเภอ/เขต……….……….………….จังหวัด…….……………..….….
รหัสไปรษณี ย…
์ ………..….โทรศัพท์…………………………..…อาชีพ………..…………….……………
ชื่อสํานักงาน…………………………………….ตั้งอยูเ่ ลขที่……….หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย…………………
ถนน…………….…….……….. ตําบล/แขวง……….……….………..อําเภอ/เขต………….…….…….…..
จังหวัด………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………..โทรศัพท์………..……….โทรสาร………….……..
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท……………………….ตามกฎหมายของประเทศ………………………
จดทะเบียนเมื่อวันที่……เดือน…………………….พ.ศ. …….เลขทะเบียน………………มีสาํ นักงานใหญ่
ตั้งอยูเ่ ลขที่………...….หมู่ท่ี.…..…ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………..
ตําบล/แขวง…….………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………….
โทรศัพท์………………โทรสาร………………..โดยมี…………………………..ตําแหน่ง……………….
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทน
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจําหน่าย/ใช้เอง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...…………….ตั้งอยูเ่ ลขที่…….….
หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………ตําบล/แขวง……….…………….
อําเภอ/เขต…………………….……….จังหวัด………………….…..…………รหัสไปรษณี ย…
์ …………...
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร……………………………….
๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒
 ประกอบกิจการสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ประเภท……...… ลักษณะที่ ………

๒
ตามรายการดังต่อไปนี้
ประเภท
นํ้ามันเชื้อเพลิง

ชนิด
นํ้ามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

ปริ มาณ (ลิตร)
นํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนของผูแ้ จ้ง (กรณี บุคคลธรรมดา)
(๒) หนังสื อรับรองการจดทะเบียน พร้อมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
(๓) สําเนาหนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของบุคคลหรื อนิติบุคคลผูแ้ จ้ง (กรณี ตวั แทนของ
บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
(๔) สําเนาหรื อภาพถ่าย  โฉนดที่ดิน  น.ส.๓  น.ส.๓ ก  ส.ค.๑
 เอกสารแสดงสิ ทธิในที่ดินอื่นๆ
(๕) สําเนาเอกสารแสดงว่าผูแ้ จ้งมีสิทธิ ใช้ที่ดิน หรื อหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้ที่ดินเป็ นที่ต้งั สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
(๖) สําเนาหนังสื ออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริ เวณที่ได้อนุญาตให้ผขู ้ ออนุญาตทําทาง
เชื่อมระหว่างบริ เวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรื อถนนส่ วนบุคคลเพื่อใช้เป็ นทาง
สําหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจําหน่าย
หรื อขาย หรื อสําเนาหนังสื ออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริ เวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ สิ่ งล่วงลํ้าลํานํ้า
จากเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่ วนบุคคล หรื อลํานํ้าสายนั้น

๓
(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่ งปลูกสร้างที่อยูภ่ ายในรัศมี
๕๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชุด
(๘) แผนผังบริ เวณของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน ๓ ชุด
(๙) แบบก่อสร้างถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์
จํานวน ๓ ชุด
(๑๐) รายการคํานวณความมัน่ คงแข็งแรงของถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่
จํานวน ๑ ชุด
(๑๑) หนังสื อรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นผูค้ าํ นวณความมัน่ คงแข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และ
สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน…………. ฉบับ
(๑๒) อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....

ลงชื่อ……………………………………..ผูแ้ จ้ง
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
๒. ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๓. ในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกําหนดให้ตอ้ งประทับตรา
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย
๔. ประเภทของนํ้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง นํ้ามันปิ โตรเลียมดิบ นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่ องบิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรื อนํ้ามันหล่อลื่น
๕. ชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟน้อย
๖. ภาชนะบรรจุน้ าํ มันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดนํ้ามันเชื้อเพลิง กระป๋ องนํ้ามันเชื้อเพลิง ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง หรื อถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง

๔
คําเตือน
๑. ผูป้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผูป้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่ งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาทตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผูป้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใ้ ดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบกิจการตามคําสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุม
ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณี ที่สถานที่ต้งั ของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของกฎหมายใด ผูป้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นด้วย

ลงชื่อ …………………………….………..ผูแ้ จ้ง
(
)

