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คำนำ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 กำหนดให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่การตรวจตรากิจการควบคุม

ประเภทที่ 1 การรับแจ้งประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการประเภทที่ 2 และการอนุญาตประกอบ

กิจการและการตรวจตรา กิจกรรมควบคุมประเภทที่ 3  

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร

และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.2545 มีผลอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมโยธาธิการ ดังกล่าวโอนไป

เป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงานจึงต้องถ่ายโอนภ ารกิจหน้าที่ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปี 2546-2547 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่เทศบาลเมืองพัทยา กรุงเทพมหานครและ

องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มงาน “หน้าที่ที่ต้องทำ” 

มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานขั ้นพื ้นฐาน และประชาชนได้ร ับบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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1 มาตรฐานการประกอบกจิการน้ำมันเชื้อเพลิง 

ขอบเขตมาตรฐาน 

1. เป็นการกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงาน 
เพ่ือกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 ภารกิจ 9 ประเภท ดังนี้ 
1.1. การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้แก่ 

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) 
1.2. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่  

  - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก) 
 1.3. การอนุญาตและการตรวจตรา กิจกรรมควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการติดถนนใหญ่) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการติดถนนซอย) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 2 (ปั๊มถังลอยริมถนนขาดใหญ่) 
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่) 
2. มาตรฐานฉบับนี้ ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจ้งและการ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการ
กำกับดูแลประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อเป็นแรวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
น้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพ้ืนที่ 
 2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน
เดียวกัน 
 
คำนิยาม 
  “น้ำมันเชื ้อเพลิง” หมายความว่า น้ำมันเชื ้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื ้อเพลิง       
พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 แต่ไม่รวมถึง   
ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่วนท้องถิ่น 

“การมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือ
ผู้อื่น และไม่ว่าเป็นกรณีมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประกอบการอื่นใด และให้หมายความ
รวมถึงการทิ้งหรือปรากฏ ในบริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย 
 
 



 
2 มาตรฐานการประกอบกจิการน้ำมันเชื้อเพลิง 

“สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้ความหมายรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานี 
น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆในบริเวณนั้น  

“การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิง จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีก
แห่งหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางบก ทางน้ำ ทางท่อ หรือโดยวีการอ่ืนใด 

“คลังน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที ่ใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื ้อเพลิง 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตุดิบ 

 
มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎกระทรวง 

ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 มาตรฐานการประกอบกจิการน้ำมันเชื้อเพลิง 

ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง 
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ว ิธ ีการและเง ื ่อนแก้ไขเกี ่ยวกับการแจ้งอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมกเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ได้กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง และประเภทของการประกอบกิจการ
น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด คือ 
1. ไวไฟน้อย จุดวาบไฟตั้งแต่ 60°C ขึ้นไป ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น 
2. ไวไฟปานกลาง จุดวาบไฟตั้งแต่ 37.8 °C – 60°C ขึ้นไปได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิง 

สำหรับเครื่องบิน  
3. ไวไฟมาก จุดวาบต่ำกว่า 37.8 °C ได้แก่ น้ำมันเบนซิน 91 และ 95 และน้ำมันปิโตเลียมดิบ 

 
ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งตามลักษณะกิจการควบคุม ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. กิจการควบคุมประเภทท่ี 1  
1.1 กิจการควบคุมประเภทที่ 1 มี 1 ประเภท คือ สถานที่ เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 หมายถึง

ร้านจำหน่ายเชื้อเพลิงรายย่อย 
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ไม่เกิน 40 ลิตร 
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  ไม่เกิน 227 ลิตร 
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  ไม่เกิน 454 ลิตร 

2.  กิจการควบคุมประเภทท่ี 2  
หมายถึงควบคุมประเภทที่ 2 มี 4 ประเภท คือ ดังนี้ 

1. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 หมายถึงโรงงานขนาดเล็ก หรือ เพื่อการเกษตร  
-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร 
-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณ 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร 

 2. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 1 หมายถึง ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก 
   -  บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
   -  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ หรือ ไวไฟน้อยไม่เกิน 10,000 ลิตร 
   -  ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
   -  ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน 
 3. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. หมายถึง ปั๊มหลอดแก้มือหมุน 
   -  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังมีปริมาณความจุ ไม่เกิน 227 ลิตร) 
 4. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ . ลักษณะที่ 1 หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก 
  -  บริการให้แก่เรือ 
  -  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟน้อย ไม่เกิน 10,000 ลิตร 
  -  ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือภายในโป๊ะเหล็ก 
  -  ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 



 
4 มาตรฐานการประกอบกจิการน้ำมันเชื้อเพลิง 

3.กิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 มี 7 ประเภท ดังนี้ 
1. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 หมายถึงโรงงานขนาดใหญ่ 

-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก  ปริมาณเกิน 454 ลิตร 
-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟปานกลาง  ปริมาณเกิน 1,000 ลิตร 
-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย  ปริมาณเกิน 15,000 ลิตร 
โดยมีปริมาณรวมกันไม่เกิน 15,000 ลิตร 

2. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง 
-  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิด ตั้งแต่ 500,000 ลิตรขึ้นไป 

3. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่ 
-  บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก 
-  ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องฝังใต้ดิน 
-  สถานที่ตั้งติดเขตถนนทางหลวง  หรือถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร   

หรือถนนส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข. หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย 

-  บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก 
-  ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องฝังใต้ดิน 
-  สถานที่ตั ้งติดเขตถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร   หรือถนนส่วน

บุคคลส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 2 หมายถึง ปั๊มลอยริมถนนขนาดใหญ่ 

- บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก 
- ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน 

6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 2 หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่ 
- บริการให้แก่เรือ 
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟน้อย ตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไป ถังเก็บ

น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือฝังใต้พ้ืนดิน หรือภายในโป๊ะเหล็ก 
- กรณีมีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ให้ฝังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใต้พ้ืนดิน 

7. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ฉ. หมายถึง สถานีบริการให้แก่อากาศยานบริการให้แก่
เครื่องบิน 
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ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกบัการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาต
ประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบ
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 , 2 และ 3 ดังนี้ 

1. การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการตรวจตราด้านความปลอดภัยประจำปีของ

สถานประกอบกิจการควบคุมที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน 

1.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการตรวจตราที่กำหนด ให้จัดทำบันทึก
การตรวจสอบพร้อมเก็บหลักฐานการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป้นไปตามข้อกำหนด
หรือกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีหนังสือแจ้งการตรวจสอบที ่ไม่ถูกต้องต่อ
ผู้ประกอบการและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด 

1.3 ให้รายงานผลการตรวจตราให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี 
ตามรอบการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 

2. การรับแจ้งการการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2  
2.1.  เมื่อได้รับใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.ป.1 แล้ว องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้ง และความครอบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หากเห็นว่าใบแจ้งไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับแจ้งและผู้แจ้งจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู ้แจ้งดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้แจ้งไม่ดำเนินการภายในระย ะเวลาที่
กำหนด ผู้รับแจ้งจะดำเนินการคืนใบแจ้งและเอกสารประกอบพิจารณา 

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.ป.2 ให้แก่ผู้แจ้งภายในวันที่รับแจ้ง 
2.2.  เมื่อได้ออกใบรับแจ้งแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง และเมื่อตรวจสอบและลงบันทึกการตรวจสอบแล้ว หากผลการ
ตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ประกอบการและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด 

2.3.  เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือ
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง 
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3. การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
 3.1. การออกอนุญาตใหม่ 
  3.1.1. การรับเรื่องขออนุญาต  
  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ ธพ.น.1 แล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื ่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความพกพร่องและรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา 

  หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา และแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงาน
พลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน 

  3.1.2. การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด

แล้วแต่กรณี เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานทีและลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผลตรวจสอบไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้อขัดข้อง
พร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขอรับใบอนุญาต 

  หากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ได้แก่ สำเนาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(ธพ.น.1) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไปให้กรมธุรกิจ
พลังงานหรือสำนักงานพลังงานแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

3.1.3. การตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้าง รายการคำนวณและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  

เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้งแต่กรณี ได้รับเรื่องการขออนุญาต
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากถูกต้อง
และครบถ้วนให้เห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง ทั้ง 3 ชุด 

  หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กรม
พลังงานธุรกิจหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้อง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ขออนุญาตและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดแล้วส่งคืนกลับมายัง
กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป 
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  3.1.4 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
  เมื่อผลพิจารณาในการเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กรมธุรกิจพลังงานหรือ

สำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เก็บไว้ 1 ชุด และส่งคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ชุด เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้ 1 ชุด และส่งคืนให้ผู้รับใบอนุญาต 1 ชุด พร้อมทั้งให้กรมธุรกิจพลังงาน
หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี กำหนดเลขที่ใบอนุญาตตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3 พ.ศ.2557 และส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการเห็นชอบดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
ที่ได้รับความเห็นชอบ 

  3.1.5 การทดสอบและพตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
  ก่อนได้รับอนุญาตประกอบกิจการแต่ะประเภทของสถานีน้ำมัน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้

มีการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฝ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน และกฎกระทรวงว่า ด้วย
การควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

  การแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบก่อนการใช้งาน ผู้ประกอบ
กิจการควบคุมน้ำมันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและ
ตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการทดสอบและการตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้ 

  3.1.5.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอการทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้
ขอรับใบอนุญาตที่ได้ติดตั้งถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมันแล้ว ให้แจ้งให้ กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงาน
พลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 3 วันทำการ 

  3.1.5.2 กรมธุรกิจพลังงสยหรือสำนักงานจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการในการ
ควบคุม การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน 

  3.1.5.3 เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพ่ือสามารถตรวจสอบย้อยหลัง
ได้จนกว่าจะถึงกำหนดการอดสอบและการตรวจสอบครั้งต่อไป 

  3.1.5.4 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผล
การทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บ
รายงานผลการทดสอบ 

  3.1.5.5 รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้
ทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงาน
ผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื ่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดทดสอบและ
ตรวจสอบครั้งต่อไป 
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  3.1.6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  3.1.6.1 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบการก่อสร้างที่ได้รับ

ความเห็นชอบแล้วเสร็จและมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม
รายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และต้องส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 
3.1.5.3 - 3.1.5.4 ก่อนพิจารณา หรือหากผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
ไว้ก่อนแล้ว และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไปได้ 

  3.1.6.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นออกไปตรวจระยะปลอดภัยทางเข้าออกของ
ยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไฟ รางระบายน้ำ บ่อกักไขมัน ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมหรือการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้งแต่กรณี ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

  3.1.6.3 ผลการทดสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตเป็นหนังสือให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตทราบ หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ 
ธพ.น.2 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 

  3.1.6.4 เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ที่ออกใบอนุญาต 

 
3.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
  3.2.1 เมื่อได้รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ 

ธพ.น.4 แล้วหากเป็นกรณีแก้ไขเปลี ่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม เช่น การเปลี ่ยนตู ้จ่ายน้ำมันใหม่ การขอ
เปลี ่ยนแปลงถังเก็บน้ำมันจากชนิดไวไฟน้อยเป็นชนิดไวไฟมาก เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกใบอนุญาตใหม่ (ตามข้อ 3.1 ) โดยอนุโลม และการ
ทดสอบและการตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีบริ
การน้ำมันเชื่อเพลิงหรือกฎกระทรวงว่าด้วยกันซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน แล้วแต่กรณี 

  ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมัน ระบบจ่ายน้ำมัน 
ระบบท่อและอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 3.1.5 

  3.2.2 เมื่อได้รับคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ 
ธพ.น.4 แล้ว หากเป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงวิศวกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ของสถานประกอบการ เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่ง
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พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื ่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม้ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา 

  หากถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ธพ.น.2 และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  

  3.2.3 เมื่อออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 3.2.1 หรือข้อ 3.2.2 แล้วให้รายงาน
ให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต 

 
 3.3 การต่ออายุการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
  1 การต่ออายุใบอนุญาตประกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง และประกาศกรมธุรกิจ
พลังาน ว่าด้วยการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  

  2 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการ
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 ให้
ดำเนินการต่อใบอนุญาตโดยนำแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนด ให้ผู ้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาการต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต มาใช้เพ่ือประกอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี ้

การต่ออายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
3.3.1 การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต 

  ผู้รับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ
น้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับคำขอต่ออนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ 
และความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตามคู่มือ
สำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผปู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา 
  3.3.3 การออกใบอนุญาตต่ออายุ 
  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้นำบันทึกการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง
ประจำปี รวมถึงเอกสารผลการทดสอบตรวจสอบครบวาระหรือระบบควบคุมไอน้ำมัน มาประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.2 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
  ให้รายงานการออกใบอนุญาตต่ออายุให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี ตามรอบการายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 
 3.4 การโอนการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
  3.4.1 การรับเรื่องโอนใบอนุญาต 
  กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้แก่
บุคคลอื่น ให้ผู้รับใบอนุญาต (ผู้ขอโอนใบอนุญาต) และผู้รับโอนใบอนุญาต ยื่นคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ 
ธพ.น.5 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  เมื่อได้รับคำโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ ธพ.น.5 แล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของแต่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา 
  หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา 
  3.4.3 การออกใบอนุญาต 
  หากเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.2 และ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ทั้งนี้ เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้รายงานกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
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 3.5 การขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
  3.5.1 การรับเรื่องขอรับใบแทนมบอนุญาต 
  กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ 
ให้ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.6 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.5.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  เมื่อได้รับคำขอรับใบแทนอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ ธพ.น. 6 
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือขากเอกสารหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู ้ยื ่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่ นคำขอไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจำดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา 
  หากคำขอถูกต้องครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา 
  3.5.3 การออกใบแทนใบอนุญาต 
  หากเอกสารหลักงานถูกต้องครบถ้วน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.2 และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  
  ทั้งนี้ เมื่อออกใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 

4.การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ที่ใช้งานครบวาระ 10 ปี 
  การทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ที่มีการใช้งานครบวาระ 10 ปี 
ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
  การแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบ ผู้ประกอบกิจการควบคุม
น้ำมันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและการตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วีการ และเงื ่อนไขในการ
ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้ 
  4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ประกอบ
กิจการควบคุมน้ำมันที่มีการใช้งานถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ครบวาระแล้ว ให้แจ้งกรมธุรกิจ
พลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 3 วัน ทำการ 
  4.2 กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการใน
การควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน 



 
12 มาตรฐานการประกอบกจิการน้ำมันเชื้อเพลิง 

  4.3 เมื ่อผู ้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบแล้วให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่
กรณี ภายใน 3 วันทำการ 
  4.4 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผลการ
ทดสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกำหมาย
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้แจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
เพ่ือแจ้งต่อไปยังผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน 
  4.5 รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้
ทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงาน
ผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดการทดสอบและ
ตรวจสอบครั้งต่อไป 
 

5. การทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 และลักษณะ ที่ 2 ที่ใช้
งานครบวาระ 2 ปี 

การทดสอบและตรวจสอบระบบไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ที่มีการใช้งาน
ครบวาระ 2 ปี ผู ้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจ
พลังงาน 

การแจ้งทดสอบและตรวจสอบ และการคุมการทดสอบผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู ้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้ 

5.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ประกอบ
กิจการควบคุมน้ำมันที่มีการใช้งานระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงครบวาระแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน
หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 3 วันทำการ 

5.2 กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการใน
การควบคุมการทกสอบระบบความปลอดภัยของระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง 

5.3 เมื ่อผู ้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จักทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและ
ตรวจสอบแล้วให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันส่งรายงานผลการทกสอบและตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือ
สำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 3 วัน 
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5.4 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผลการ
ทดสอบและตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
เพ่ือแจ้งต่อไปยังผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน 

5.5 เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้ทดสอบและ
ตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการ
ทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ
ครั้งต่อไป 

 
 6. การประสาน 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการหรือมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจงาน
ที่ได้รับการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอความช่วยเหลือหรือประสาหารือไปยังกรมธุรกิจ
พลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณีและ
หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและปรึกษาทางเทคนิค วิชาการและ
การดำเนินงานให้ตามความเหมาะสม 
 

7.ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ผู้อนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (บาทบัญญัติเพ่ือการควบคุม
กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง) 

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(บทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้อนุญาตต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 และการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ) 

-พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่น
คำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (บทบัญญัติท่ีกำหนดให้ผู้รับใบประกอบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 อาจสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการ
ต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้) 

-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
เกี่ยวกับการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 การอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 
3 และการออกค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง) 

-กฎกระทรวงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดด้านเทคนิคและ
ความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน) 

-กฎกระทรวงสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดด้านเทคนิค
และความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน) 
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-กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง) 

-กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน 
พ.ศ.2556 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบการ
กิจการน้ำมัน) 

-กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน) 

-กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.
2556 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
และตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบน้ำมัน) 

-กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2558 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง) 

-ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 
2557 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีประกันความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง) 
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การกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง 
 เพ่ือให้การกำกับดูแลการประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดข้อแนะนำ
การตรวจสอบ และการดำเนินการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 4.1 การตรวจสอบด้านสถานที่  
  กิจการควบคุมประเภทที่ 1  
  ผู ้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื ่นคำขออนุญาตในการประกอบกิจการ จึงไม่มีขั ้นตอน
ดำเนินการก่อนประกอบกิจการ 
  กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั ้นตอนการดำเนินการเมื่อมีผู ้แจ้งประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.น.1 ดังนี้ 

1. เมื่อแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการแล้ว ให้ตรวจอบเอกสาร และตรวจ
ที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการว่าอยู่ในเขตผังเมืองรวมหรือไม่ ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ออกใบรับแจ้ง
ตามแบบ ธพ.น. 2 ในวันที่รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง 
  2. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดเอกสารการแจ้งแล้วถ้าปรากฎว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งรับทราบภายในวันที่รับแจ้งเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
  3. เมื่อออกใบรับแจ้งแล้วให้รายงานสำนักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อทราบภายใน สามสิบวัน
วันนับแต่วันออกใบรับแจ้ง 
  4. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสถานที่ที่แจ้งไว้ หากพบว่ามีการประกอบกิจการก่อนที่
จะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ บุคคลนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ หากพบว่าแจ้งผู้ประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อำนาจสั ่งการให้ผู ้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
100,000 บาท และศาลสั่งให้เลิกประกอบกิจการ 

6. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และมี
การดำเนินการอย่างนึ่งอย่างใดต่อผู้ประกอบกิจการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานสำนักงานพลังงาน
ภูมิภาค ทราบภายใน 30 วัน 
  กิจการควบคุมประเภทที่ 3  
  เมื่อผู้ประสงค์ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามแบบ ธพ.น.3 ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร 
และหลักฐานต่างๆ หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้แจ้งสำนักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่
ร่วมกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.เจ้าหน้าที่สองฝ่ายออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตร่วมกัน โดยตรวจสอบจุดที่ตั้งของ
สถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑ์เก่ียวกบัความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เช่นความกว้างของถนน ระยะห่าง
เชิงลาดสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ ตามข้อกำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายอื่นด้วยหรือไม่ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น 
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2. ผลการตรวจสอบสถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบร่วมกัน หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่
เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าว
พร้อมส่งเรื่องคืนไปยังผู้อนุญาต 

3. หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องและไม่ขัดข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลการตรวจสอบสถานที่พร้อมเรื่องราวการขออนุญาตทั้งหมด พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานพลังงานภูมิภาคต่อไป 

 4. สำนักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

5. ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ระบบท่อ และอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งขอให้ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยใน
อุปกรณ์ดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสำนักงานภูมิภาค
ภายใน 3 วัน 

6. เมื่อสำนักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการทดสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือแจ้งผู้ประกอบกิจการตอ่ไป 

7. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแจง้ให้ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ 
ธพ.น.4 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แล้วสำเนาใบอนุญาตไปให้สำนักงานพลังงานภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน 
เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 
 4.2 ด้านบุคลากร 
  การปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสาร แบบแปลนของสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ผู้ประกอบ
กิจการฯ ได้ยื่นเรื่องแจ้งการประกอบกิจการหรือขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไป
ถึงการต่อบอนุญาต และการออกตรวจสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประเภท คุณสมบัติ 
กิจการควบคุมประเภทที่ 1  
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีวิศวรรมศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่า 

 
 4.3 ด้านการจัดการระบบข้อมูล 
  สถานีบริการน้ำมันเชื ้อเพลิงเป็นกิจการเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดอันตรายจากอัคคียภัย 
เนื่องจากเป้นสถานที่เก็บวัสดุไวไฟเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการกำกับดูแล
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ จึงควรจัดทำทะเบียนผู้ประกอบกิจการ โดยแยกตามประเภทของกิจการควบคุม
เป็น ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 โดยระบุสถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บแยกแต่
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ละประเภท ปีที่เริ่มดำเนินการ พร้อมทั้งระบุเลขท่ีใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง โดยจัดทำแบบข้อมลูการตรวจสอบ
ตามภาคผนวก 
 4.4 ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ 
  ในปัจจุบันสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ได้โดยตรง จึงต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการหรือผู้ค้ารายย่อยมาจำหน่าย 
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการซื้อน้ำมันไม่ได้คุณภาพมาจำหน่าย ซื้อก่อให้เกิดผลกระทยต่อ
ชุมชน จึงกำหนดข้อแนะนำ ดังนี้ 

1.กรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) โดยตรง ควร
ปฏิบัติดังนี้ 

- ตรวจสอบถังท่ีนำไปใส่น้ำมัน จะต้องไม่มีสิ่งสกปรก น้ำ หรือน้ำมันชนิดอื่น ค้างอยู่ภายในถัง 
- ไม่ควรนำถังน้ำมันที่เคยบรรจุน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งมาบรรจุน้ำมันชนิดอื่นนอกจากน้ำมัน

ชนิดที่เคยบรรจุ เพราะท่ีก้นถังอาจมีน้ำมันชนิดเดิมค้างอยู่และอาจจะเกิดการปนเปื้อนกับน้ำมันชนิดใหม่ลงไป 
ซึ่งทำให้คุณภาะของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องได ้

2. ในกรณีท่ีมีน้ำมันเชื้อเพลิงมาจำหน่าย ณ สถานีบรกิารน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ไมค่วรซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผู้เสนอขายในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริง เพราะอาจเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ให้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเช ื ้อเพลิง และราคาที ่ต ้องชำระให้ถ ูกต้อง และให้ขอ
ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชนิด และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่มีการซื้อน้ำมัน 

4. ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพ
และถูกต้องตามกฎหมาย  

5 กรณีที่ไม่แน่ใจว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง(มิเตอร์) ของสถานีบริการมีความถูกต้องหรือไม่ 
ควรขอความร่วมมือศูนย์ชั่งตวงวัด สำนักงานชั่งตวงวัดเขต กรมการค้าขายภายในที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น 
ตรวจสอบความถูกต้องให้ได้ 
 4.5 ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
  4.5.1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีอันตรายต่อสุขภาพ 
  ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเราได้มีอยู่ 3 ทาง คือโดยการ
สัมผัสผัวหนังและร่างกาย โดยการสูดดมเข้าปอด และโดยการกลืนเข้าสู่กระเพราอาการ 
 
  4.5.2 การรักษาเบื้องตน้ 
  เมื่อสัมผัสเกิดการระคายเคือง ให้รีบล้างด้วยสบู่ ไม่ควรล้างด้วยผงซักฟอกและควรปรึกษา
แพทย์ เมื่อเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ หรือปวดศรีษะ เนื่องจากสูดดมไอของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปมาก หาก
อาการรนุแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันท ี
  เมือ่เกิดกลืนน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่กระเพราอาหาร ให้ดื่มนมหรือน้ำอุ่นราว1/4 ลิตร แล้วรีบน้ำ
ส่งโรงพยาบาล ห้ามล้วคอให้อาเจียนเด็ดขาด เพราะจะเกิดความเสี่ยงที่น้ำมันจะสำรอกออกมาก จะไหลย้อน
เข้าไปในหลอดลมและปอด อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ 


