
         

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  

หนวยงาน : ธพ.สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน แกไขครั้งที่ 0 

เรื่อง : การรับแจงสถานประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 หนาที่            

 

 

1. วัตถุประสงค 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดานการรับแจงสถาน

ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามภารกิจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับ

เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสยีหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ไดกําหนดขอบเขตในการรับแจงสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

ดังนี ้

2.1 สถานที่เกบ็รักษาน้ํามนัเชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง 

2.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง 

2.3 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง 

2.4 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะทีห่นึ่ง 

3. ความรบัผิดชอบ 
3.1 ผูอํานวยการสวนสถานที่เก็บ 

3.2 ผูอํานวยการสวนสถานบีริการ 

4. เอกสารอางอิง 
 4.1 พระราชบญัญัติควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

 4.2 พระราชบญัญัติควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 4.3 กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการแจง การอนุญาตและอัตรา 

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้าํมนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2546 

4.4 กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการแจง การอนุญาตและอัตรา 

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้าํมนัเชือ้เพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

4.5 กฎกระทรวง สถานที่เกบ็รักษาน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 

4.6 มาตรา 18,19,30 แหงพระราชบัญญติัวาดวยการเก็บรักษาน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 

4.7 ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.น1) 

4.8 ใบรับแจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่2 (แบบ ธพ.น2) 

5. คําจํากัดความ 
“ สถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2” ไดแกกิจการที่เมื่อจะประกอบการตองแจงใหพนักงาน

เจาหนาทีท่ราบกอน ซึ่งกจิการควบคุมประเภทที่ 2 ตามมาตรา 17 ไดแก 

1. สถานที่เก็บรักษาน้ํามนัเชือ้เพลิง ลักษณะที่สอง 
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2. สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะทีห่นึง่ 

3. สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท ง 

4. สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะทีห่นึง่  

“ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชือ้เพลิง ลักษณะที่สอง” หมายถงึ สถานทีเ่ก็บรักษาน้าํมนัเชื้อเพลิงชนดิใดชนิด

หนึง่หรือหลายชนิด ดังนี ้

ก. สถานที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกนิ 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร หรือ 

ข. สถานที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร หรือ 

ค. สถานที่เกบ็น้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร  

 “สถานบีริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะทีห่นึ่ง” หมายถึง สถานีบริการน้าํมนัเชื้อเพลิงที่ใหบริการ

แกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงที่มีปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร ไวในถงัเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพืน้ดิน

และจะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย ไวในถังน้าํมันเชื้อเพลิงรวมกนัไม

เกิน 2 ถงั อีกดวยก็ได โดยการ เกบ็น้าํมนัเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงเหนือพื้นดนิของสถานีบริการน้าํมนั

เชื้อเพลิงประเภท ค ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานัน้  

“สถานบีริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท ง” หมายถงึ สถานประกอบกจิการน้าํมนัเชื้อเพลิงที่เก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนดิไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย ไวในถังน้าํมนัเชื้อเพลิง การเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงไว

ในถังน้ํามันเชือ้เพลิงของสถานีบริการน้าํมนัเชื้อเพลิงประเภท ง ใหเกบ็ไดชนิดละไมเกิน 2 ถงั  

“สถานบีริการน้ํามนัเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะทีห่นึ่ง” หมายถึง สถานีบริการน้าํมนัเชื้อเพลิงที่ใหบริการ

แกเรือที่มีปริมาณการเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยมีปริมาณไมเกนิ 10,000 ลิตร 

และเก็บน้าํมนัเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดนิหรือ ถังเก็บน้าํมนัเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโปะเหลก็  

“แบบ ธพ.น 1” หมายถึง ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

“แบบ ธพ.น 2” หมายถึง ใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2 

“สธน.” หมายถึง สํานกัความปลอดภัยธุรกิจน้าํมัน 

 “ผอ.สธน.” หมายถงึ ผูอํานวยการสํานกัความปลอดภัยธุรกิจน้าํมัน 

 “ผอ.สบ.” หมายถงึ ผูอํานวยการสวนสถานีบริการน้ํามนั 

 “ผอ.สก.” หมายถงึ ผูอํานวยการสวนสถานที่เก็บ 

 “ผอ.คท.” หมายถงึ ผูอํานวยการสวนคลังน้ํามนัและขนสงทางทอ
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6. การรับแจงสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  
 

ผูรับผิดชอบ ผูที่เก่ียวของ เอกสารที่เก่ียวของ

เร่ิมตน

ผูประกอบการ 1. ยื่นใบแจงฯ(ธพ.น.1) บท.สธน. ใบแจงฯ(แบบ ธพ.น.1)

บท.สธน. 2. รบัเรือ่ง / ออกเลขรบั สธน.

ผอ.สวน 3. พิจารณา / สงเรือ่งใหเจาหนาที่ เจาหนาที่

เจาหนาที่ เอกสารที่ระบุตาม ธพ.น.1

เจาหนาที่ 5. ทําหนังสือใบรบัแจงฯ(ธพ.น.2) ใบรบัแจงฯ(แบบ ธพ.น.2)

ผอ.สธน. 6. ผูมีอํานาจลงนาม

บท.สธน. 7. ออกเลข / แจงผูประกอบการ ผูประกอบการ

ผูประกอบการ 8. รบัใบรบัแจงฯ(ธพ.น.2) ใบรบัแจงฯ(แบบ ธพ.น.2)

สิ้นสุด

6.1 แผนผังการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

4. พิจารณา

ถูกตอง

ไมถูกตอง
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6.2 รายละเอยีดการดาํเนนิงาน 
1. ยืน่ใบแจงฯ(ธพ.น.1) 

 ผูประกอบการ ยื่นใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.น 1)พรอมเอกสารประกอบการแจงคือ 

 - ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา) 

 - หนังสือรับรองการจดทะเบยีน พรอมสําเนาแสดงรายละเอียด วัตถุประสงคและผูมอํีานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคลที่ออกใหไมเกนิ 180 วัน (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 - สําเนาหนงัสอืแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนติิบุคคลผูแจง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติ

บุคคลเปนผูแจง) 

 - สําเนาหรือภาพถายของ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก หรือ ส.ค.1 หรือเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน

อ่ืนๆ 

 - สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนวยงานทีม่หีนาที่

ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ใหใชทีดิ่นเปนที่ต้ังสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2 

 - สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดอนุญาตใหผูขออนุญาตทําทางเชื่อมระหวาง

บริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือ ถนนสวนบคุคลเพื่อใชเปนทางสาํหรับ ยานพาหนะเขา-

ออกสถานีบริการน้าํมนัเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่1เพื่อการจาํหนายหรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาต

พรอมดวยสาํเนาแผนผงับริเวณที่ไดรับอนญุาตใหทาํสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและรับผิดชอบถนน

สาธารณะ ทางหลวงถนนสวนบุคคล หรือลําน้าํสายนัน้ 

 - แผนที่สังเขปแสดงสถานทีป่ระกอบกิจการ พรอมทั้งแสดงสิ่งปลูกสรางที่อยูในรัศม ี50 เมตร  จํานวน 3 ชุด 

 - แผนผังบริเวณของสถานทีป่ระกอบกิจการ จํานวน 3 ชุด 

 - แบบกอสรางถังเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดนิขนาดใหญ พรอมระบบทอและอุปกรณจํานวน 3 ชุด 

 - รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดนิขนาดใหญจํานวน 1 ชุด 

 - หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของ ซึง่เปนผูคํานวณความมัน่คงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย

และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงเหนือพืน้ดินขนาดใหญและสิ่งปลูกสรางตางๆและเปนผูไดรับ

อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมทั้งแนบภาพถายใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

2. รับเร่ือง/ออกเลขหนงัสือ 

บท.สธน. รับใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2(ธพ.น 1) จากผูประกอบการแลว ทําการออก

เลขที่หนังสือ เสนอเรื่องใหผอ.สวนที่รับผิดชอบ โดยถาเปนการยื่นขอในสวนของสถานีบริการน้าํมนัจะทําการสง

เร่ืองให ผอ.สบ.พิจารณา ถาเปนการยืน่ขอในสวนของสถานที่เก็บน้าํมันจะทําการสงเรื่องให ผอ.สก.พิจารณา 

 

 



         

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  

หนวยงาน : ธพ.สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน แกไขครั้งที ่0 
เรื่อง : การรับแจงสถานประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2  

หนาที่  
           

 

 

3. พิจารณา/สงเรื่องใหเจาหนาที ่

ผอ.สวนจะพจิารณาเรื่องที่แจงการประกอบกิจการฯเขามา แลวสงเรื่องตอใหเจาหนาที ่เพื่อดําเนนิการ

พิจารณาตอไป 

4. พิจารณา 

เจาหนาที่ดําเนินการพิจารณา โดยจะพิจารณาเอกสารประกอบการยืน่ตามที่ระบุในใบแจงการประกอบ

กิจการควบคมุประเภทที ่2(ธพ.น 1) ใหครบถวน ในกรณีเอกสารไมครบถวนเจาหนาที่ก็จะแจงใหผูยื่นเอกสารเพือ่

รับทราบตอไป 

5. ทาํหนังสือใบรับแจงฯ(ธพ.น.2)  

เจาหนาทีท่ําหนังสือเพื่อออกใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.น 2) แลวสงเรือ่งใหผอ.สวน

ผูรับผิดชอบเพื่อพิจารณาเรือ่งเพื่อให ผอ.สธน.ลงนามตอไป  

6. ผูมีอํานาจลงนาม 

ผอ.สธน. หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ ลงนามในใบรับแจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่2( ธพ.น 2) 

7. ออกเลข/แจงผูประกอบการ 

เมื่อผอ.สธน. หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ ลงนามในใบรับแจงฯ (ธพ.น 2) แลว บท.สธน.  จะทําการออกเลข

หนงัสือและแจงใหผูประกอบการมารับใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2( ธพ.น 2)  

8. รับใบรับแจงฯ(ธพ.น.2) 

 ผูประกอบการรับ ใบรับแจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่2( ธพ.น 2)  

 


