
 

 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานให้บริการ การแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
โทรศัพท์ 053 - 441961 ต่อ 17, 20 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

          กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
          หมวด 3 การแจ้งการประกอบกิจการควบคุม ข้อ 45 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภท    
ที่ 2 ตามข้อ 43 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.ป. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้    
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.น. 1) พร้อมเอกสารประกอบ  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

งานธุรการ กองช่าง 
 

2. เจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบ ตรวจแบบค าขอและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

เจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบกองช่าง 

3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภท  
ที่ 2 (ระยะเวลา 2 วัน) 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบกองช่าง 
 

4. เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
พิจารณาออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 4 วัน) 

รองปลั ด เทศบาล ,  ปลั ด เทศบาล , 
นายกเทศมนตรี 

5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมขออนุญาต
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา 10 นาที) 

กองช่าง 

คู่มือกระบวนงานที่ 13 
ชื่อกระบวนงาน     การแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  2 

 



ระยะเวลาการให้บริการ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  6  วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
1. แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.น. 1) จ านวน    1     ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง  (ฉบับจริงหรือส าเนา) จ านวน    1     ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง จ านวน    1     ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด 
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

จ านวน    1     ฉบับ 

5. ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง 
(กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

จ านวน    1     ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

จ านวน    1     ฉบับ 

7. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3 ก./ส.ค.1 (ขนาดเท่าฉบับ
จริง) 

จ านวน    1     ฉบับ 

8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีท าการสร้างในที่ดิน
ของบุคคลอื่น) 

จ านวน    1     ฉบับ 

9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีท าการสร้างในที่ดินของบุคคลอ่ืน) 

จ านวน    1     ฉบับ 

7. ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาต
ให้ผู้ขออนุญาตท าทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้า – ออกสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค 
ลักษณะที่หนึ่ง เพ่ือการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วน
บุคคล หรือล าน้ าสายนั้น 

จ านวน    3     ฉบับ 
 

8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูก
สร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร  

จ านวน    3     ฉบับ 

9. แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ  จ านวน    3     ฉบับ 
10. แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ ์

จ านวน    3     ฉบับ 

11. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง
เหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ 

จ านวน    1     ฉบับ 
 

12. หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความ จ านวน    1     ฉบับ 
 



มั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถัง
เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อควรทราบ 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  200  บาท  
การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1. เขียนค าร้องทั่วไปที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
2. ศูนย์รับเรื่องการบริการสาธารณะ 
3. เว็บไซต์ www.baanwan.go.th 
4. Facebook : https://www.facebook.com/tbbaanwan 
5. อีเมล์ : info@baanwan.go.th 

 


