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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 4220-9253      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 4220-9253                ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.nonghan.go.th 

 

 

กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ก่อน  
เอกสารประกอบการแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ให้แจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบ ธพ.ป1  
ลักษณะกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่ 

(1) สถานีที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร) 
(2) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
(3) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน,ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ) 
(4) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ าขาดเล็ก) 

 

 
  

 
 

1.ผู้ประกอบกิจการฯ ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

2.พนักงานเจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 

3.เสนอผู้อนุญาต 

4.ออกใบรับแจ้ง 

 

 

งำนที่ให้บริกำร                   กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ          งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.บัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประชาชน                จ านวน   1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน/ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                               จ านวน   1  ฉบับ 
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล)  จ านวน   1 ชุด 
4.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่ได้มาแจ้งด้วยตัวเอง)      จ านวน   1 ชุด 
5.ส าเนาภาพถ่าย โฉนดที่ดิน/ น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค.1 / อื่นๆ......    จ านวน   1 ฉบับ 
6.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช้ที่ดินของผู้ประกอบกิจการ)    จ านวน   1 ฉบับ 
7.แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ      จ านวน   3 ชุด 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  โทร.0 4220-9253 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.nonghan.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลำ 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nonghan.go.th/
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แบบ ธพ.ป.๑ 
ใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๒ 

          
        เลขรับที่……………………………………  
        วันที่…………………………..……………. 
        ลงชื่อ…………………………….ผู้รับใบแจ้ง 
 

        เขียนที่……………………………………….……. 

        วันที่……..เดือน……………………..พ.ศ……… 
  ๑. ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………….……………………….……… 
  ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ………..……เกิดวันที่……...…เดือน…………………….พ.ศ........……….. 
อายุ……….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………..….ตรอก/ซอย………………………….…………ถนน…………………..……………………. 
หมู่ที่……….ต าบล/แขวง………………..…………….อ าเภอ/เขต………….…………………..จังหวัด…………………….……………… 
รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์………………………..…………….อาชีพ..........................………………………….. 
ชื่อส านักงาน…………………………………………..…………..ตั้งอยู่เลขที่……….……….ตรอก/ซอย……………….…………………. 
ถนน………………………………..……หมู่ที…่……ต าบล/แขวง……….……………………อ าเภอ/เขต………………………………….. 
จังหวัด…………………….……..รหัสไปรษณีย์……………..……โทรศัพท์…………….……………..โทรสาร…………………………… 
  ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท …………………….……………ตามกฎหมายของประเทศ………………………. 
จดทะเบียนเมื่อวันที่………..….เดือน…………….…………พ.ศ…………………….เลขทะเบียน………………………………….……มี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………..….ตรอก/ซอย………………………………….ถนน……………………..….หมู่ที่……….…
ต าบล/แขวง…………………….……….…อ าเภอ/เขต.................……………..…………จังหวัด…………………………….…………
รหัสไปรษณีย์…………….……..…………….โทรศัพท์………………….…..………………..โทรสาร……………………………..……….โดย
มี…………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
  ๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการด าเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพ่ือการจ าหน่าย / ใช้เอง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๔๔๒ 
  ๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า ………………………….…………..ตั้งอยู่เลขท่ี……….…….. 
หมู่ที่………….ตรอก/ซอย………………………………..ถนน..........…………………..ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………….………..จังหวัด…………………………..………..รหัสไปรษณีย์………………………..……………… 
โทรศัพท์…………………….………โทรสาร…………………………….เขต อบต.ชั้น……..หรือเทศบาล……………….…………….. 
  ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
     ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒ 
     ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท………..……..ลักษณะที่……….….. 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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๒ 
 

ตามรายการดังต่อไปนี้ 
ประเภท 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ชนิด 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ภาชนะบรรจุ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ปริมาณ (ลิตร) 
น้ ามันเชื้อเพลิง 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
๓. เอกสารประกอบการแจ้ง 

  (๑)  ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา) 
  (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อ 
แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  (๓) ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตังแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            (๔)  ส าเนาหรือภาพถ่าย     โฉนดที่ดิน  น.ส.๓     น.ส.๓ ก.     ส.ค.๑ 
  (๕) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
  (๖) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตท าทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณท่ีได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางส าหรับยานพาหนะเข้า 
– ออกสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพ่ือการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ 
ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือล าน้ าสายนั้น 
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  (๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓ ชุด 

(๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จ านวน ๓ ชุด 
  (๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จ านวน 
๓ ชุด 
  (๑๐) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  จ านวน 
๑ ชุด 
  (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความมั่นคงแข็งแรง  ระบบความ
ปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ     และ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  พร้อมทั้งแนบภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน……………ฉบับ 
  (๑๒) อ่ืน ๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             
     

   ลงชื่อ………………………………ผู้แจ้ง 
             (………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก 
    ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 
    ๓.  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวก าหนดให้ต้องประทับตรา  
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย 
    ๔. ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ ามันปิโตรเลียมดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามนัดีเซล น้ ามันเตา หรือน้ ามันหล่อลื่น 
    ๕. ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย 
    ๖. ภาชนะบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ ามันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ ามันเชื้อเพลิง ถังน้ ามัน 
เชื้อเพลิง หรือถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 
    ๗. ในกรณี ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ดินตามที่ระบุในข้อ (๔) ให้ผู้ครอบครองดูแลที่ดินที่ตั้งสถานประกอบการ
ท าหนังสือยินยอมให้ผู้แจ้งใช้ที่ดินส าหรับประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
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๔ 

ค ำเตือน 

 

  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่
ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา ๖๔ วรรค
หนึ่ง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบ
กิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
 

      ลงชื่อ………………………………………ผู้แจ้ง 

                (…………………………………) 
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หนังสือยนิยอมให้ท ำกำรก่อสร้ำงสถำนีบริกำรและติดตัง้ถงัน ำ้มันในที่ดนิ 

เขียน....................................................... 

วนัท่ี.....................เดือน............................................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่................ถนน....................................... 
ต าบล..................................................อ าเภอ....................................................จังหวัด............................ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 บ้าน
หนองบ่อ  ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ยินยอมให้............................................................................ 
เข้าท าการก่อตั้งสถานีบริการและติดตั้งถังน้ ามันในท่ีสาธารณะของหมู่บ้านหนองบ่อหมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยสถานท่ีตั้งจะอยู่ทางสาธารณะหน้าบ้านเลขท่ี........................ หมู่ที่............... ต าบล..................................... 
อ าเภอ............................................... จังหวัด................................... 
 
     (ลงช่ือ)...................................................................ผู้ใหญบ่้าน 
      (............................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (...........................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (..........................................................) 
      
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือช่ือหรอืลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนน้ีเป็นของผู้มีอ านาจในการอนุญาตจริง 

     (ลงช่ือ)...............................................................ผู้ขออนุญาต 
      (......................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (...........................................................) 

     (ลงช่ือ).....................................................................พยาน 
      (..........................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

         ท าท่ี........................................................... 
                ................................................................... 
   
       วันท่ี ............................................... 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...........ถนน
........................................แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ....................................................................................... 
จังหวัด...................................................  ขอมอบอ านาจให้ ......................................................................................................อายุ.............ป ี
อยู่บ้านเลขที่ ........................หมู่ที่..............ถนน..............................................แขวง/ต าบล............................................................................ 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................เป็นผู้มีอ านาจจัดการ........................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจ 
ได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้  เสมอืนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 
 
  เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้มอบอ านาจ 
          (.....................................................................) 
 

  ลงช่ือ ...........................................................ผูร้ับมอบอ านาจ 
          (....................................................................) 
 
                ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
           (..................................................................) 

 
                         ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
           (..................................................................) 
 
 
 
 
 
ปิดอากรแสตมปด์ังนี ้ 1) มอบอ านาจให้กระท าการครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 
   2) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
* ผู้มอบอ านาจเป็นผู้เสยีอากร  ผูร้ับมอบอ านาจเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป ์

 

 

 

 


