ตัวอย่างการกรอกแบบค้าขอฯ ส้าหรับสถานีบริการน้ามันฯ, สถานที่เก็บรักษาน้ามันฯ, คลังน้ามัน

แบบ ธพ.น.๑

คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

กรมธุรกิจพลังงำน

สถานีบริการน้ามัน ประเภท ก

-------------------------------นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตัวอย่าง
เรียน อธิ
บดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

กันยายน พ.ศ.2556
วันที23
.่ ......... เดือน..................
..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐
 นิติบุคคล
บริษัท น้ามันตัวอย่าง จ้ากัด
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต...........……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
99/99 ห้อง ….……..……
9
พลังงานทาวเวอร์
เลขที่ …………………...
ชั้น ………………
อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมู
ท่ ี่ …..............…….
พลังงานไทย
พหลโยธิน
------จตุจักร
ซอย …….…….......……….........…….……..
ถนน ………............................................................ต
ำบล/แขวง ………..............………….……………………
จตุจักร
กรุทเทพมมหานคร
10900
อ------ำเภอ/เขต …….…..………………………..
จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหั
สไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
02-123-1234
123
02-123-1234
121
โทรศัพท์ ………………….…......…..….
ต่อ …………...….
โทรสำร …....…..…….…..…..………
ต่อ ……….………
มือถือ…….….…….………………………....
sample@oilservice.co.th
www.oilservice.co.th
e-mail …………......……………………………………………………………………….........
website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. สถำนประกอบกำร
สถานีบริการน้ามันออยล์เซอร์วิส (สาขาต้าบลตัวอย่าง)
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..…………………………………………………......................................................................................................
77
2
เลขที่ …………………...
ห้อง ….……..……
ชั้น ………………
อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมู
ท่ ี่ …..............…….
สุขาภิบาล
-------………..............………….……………………
ตัวอย่าง
ซอย …….…….......……….........…….……..
ถนน ………............................................................ต
ำบล/แขวง
-----…….…..………………………..
เมือง
สระบุรี
15100
อำเภอ/เขต
จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหั
สไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
สมชัย ตังใจท้า
☐
่อ..........………………………………………………….……....…………………..
 นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื
100
10
เอพีพีบิลดิง
เลขที่ …………………...
ห้อง ….……..……
ชั้น ………………
อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมู
ท่ ี่ …..............…….
ลาดพร้าว 10
ลาดพร้าว
------ลาดพร้าว
ซอย …….…….......……….........…….……..
ถนน ………............................................................ต
ำบล/แขวง ………..............………….……………………
ลาดพร้าว
กรุทเทพมมหานคร
10700
อ------ำเภอ/เขต …….…..………………………..
จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหั
สไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
02-987-6543
02-987-6555
089-899-9889
โทรศัพท์ ………………….…......…..….
ต่อ …………...….
โทรสำร …....…..…….…..…..………
ต่อ ……….………
มือถือ…….….…….………………………....
somchai@oilservice.co.th
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
ว่าที่ ร.ต.
สามารถ ชาติไทย
 คำนำหน้ำ.………………………ชื
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐
่อ..........………………………………………………….……....…………………..
02-123-1122 ต่อ …………...….
- โทรสำร …....…..…….…..…..………
02-123-4444 ต่อ ……….………
081-111-2222
โทรศัพท์ ………………….…......…..….
มือถือ…….….…….………………………....
samart.w@gmail.com
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
หน้ำ ๑ จำก ๓

แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
☐
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐
 หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
 สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ ………………...................................…………
☐
☐
 สำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐
 สำเนำหนังสือแจ้งกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐
 แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปือ้ นน้ำมัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และสิ่งปลูก
สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด
 รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐
☐
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตทำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

หน้ำ ๒ จำก ๓

แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขออนุญำต
๖.๑ ข้อมูลภำชนะบรรจุน้ำมัน
ชนิดน้ำมัน
ประเภทน้ำมัน
ประเภทภำชนะ
ไวไฟน้อย
ดีเซล B5
ถังเก็บน้ามันใต้พืนดิน
ไวไฟน้อย
น้ามันหล่อลื่น
ขวด, กระป๋อง
ไวไฟน้อย
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถังเก็บน้ามันใต้พืนดิน
ไวไฟมาก
แก๊สโซฮอล์ 91
ถังเก็บน้ามันใต้พนดิ
ื น
ไวไฟมาก
แก๊สโซฮอล์ E20
ถังเก็บน้ามันใต้พืนดิน

ปริมำตรรวม (ลิตร)

ขนำด
2.10 x 6.10
1.50 x 3.60
2.10 x 6.10
2.10 x 6.10

จำนวน
1
1
1
1

ไวไฟน้อย
ไวไฟปำนกลำง
ไวไฟมำก

ปริมำตรรวม (ลิตร)
20,000
10,000
5,000
20,000
20,000

35,000

40,000

๖.๒ ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้องและเป็นจริงทุกประกำร
นายสมชัย ตังใจท้า
ลงชื่อ…………………………………………ผู
้ขอรับใบอนุญำต
( นายสมชัย ตังใจท้า
)
23 เดือน ……………..
กันยายน พ.ศ. …………….
2556
วันที…่ ……
หน้ำ ๓ จำก ๓

