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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 กําหนดใหกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จํานวน 3 ภารกิจ ไดแก การตรวจตรา
กิจการควบคุมประเภทที่ 1 การรับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 2
และการอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 3
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ พ.ศ. 2545 มีผลทําใหอํานาจหนาที่และภารกิจของกรมโยธาธิการ
ดังกลาวโอนไปเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงานจึงตองถายโอน
ภารกิจหนาที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในป 2546 – 2547
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับถายโอนภารกิจ ไดแก เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งภารกิจที่ถายโอนดังกลาวจัดอยูในประเภทของกลุมงาน “หนาที่ที่ตองทํา”
มาตรฐานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนไดอยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยาง
มีประสิทธิภาพ

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1. เปนการกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่รับถายโอนภารกิจจากกรม
ธุรกิจพลังงาน เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3 ภารกิจ 9 ประเภท ดังนี้
1.1 การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ไดแก
- สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 (รานจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
รายยอย)
1.2 การออกใบรับแจงการประกอบกิจการ และการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 ไดแก
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-

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อ
การเกษตร)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนน
ขนาดเล็ก)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ํา
ขนาดเล็ก)
1.3 การอนุญาตและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ไดแก
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการติดถนนใหญ)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการติดถนนซอย)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 2 (ปมถังลอยริมถนน
ขนาดใหญ)
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ํา
ขนาดใหญ)
2. มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติ ขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจตรา การรับ
แจง และการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใชในการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ 2542
1.3.2 เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณะจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อย า งมี
มาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกัน

1.4 คํานิยาม
"น้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่ อ งบิ น น้ํ า มั น ก า ด น้ํ า มั น ดี เ ซล น้ํ า มั น เตา น้ํ า มั น หล อ ลื่ น และให ห มายความรวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมอื่นที่เปนของเหลวและใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปน
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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"การมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง" หมายความวา การมีไวในครอบครอง ไมวาเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่น และไมวาจะเปนกรณีมีไวเพื่อจําหนาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใด และให
หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย
"สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อ
ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแกยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตให
เปนเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ใน
บริเวณนั้น
"การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา การเคลื่อนยายน้ํามันเชื้อเพลิง จากที่แหงหนึ่งไปยัง
ที่อีกแหงหนึ่ง ไมวาโดยทางบก ทางน้ํา ทางทอ หรือโดยวิธีการอื่นใด
"คลังน้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่
กําหนดในกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของแตไมรวมถึงสถานที่
ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่น หรือ ผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิง

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ 2542
1.5.2 พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543
1.5.3 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535
1.5.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
1.5.5 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
1.5.6 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ 2535
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตาง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติขางตน

รวมทั้ง
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บทที่ 2
ประเภทของการประกอบกิจการน้าํ มันเชื้อเพลิง
กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การแจ ง อนุ ญ าต และอั ต รา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ไดกําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง และประเภทของการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้

2.1 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด คือ
1) ไวไฟนอย จุดวาบไฟตั้งแต 60OC ขึ้นไป ไดแก น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น
2) ไวไฟปานกลาง จุดวาบไฟตั้งแต 37.8 OC -60OC ขึ้นไป ไดแก น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องบิน
3) ไวไฟมาก จุดวาบไฟต่ํากวา 37.8 OC ไดแก น้ํามันเบนซิน 91 และ 95 และน้ํามัน
ปโตรเลียมดิบ

2.2 ประเภทของการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง แบงตามลักษณะกิจการควบคุมไดเปน 3 ประเภท คือ
2.2.1 กิจการควบคุมประเภทที่ 1
กิจการควบคุมประเภทที่ 1 มี 1 ประเภท คือ สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1
หมายถึงรานจําหนายเชื้อเพลิงรายยอย
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
ไมเกิน 40 ลิตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง
ไมเกิน 227 ลิตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย
ไมเกิน 454 ลิตร
2.2.2 กิจการควบคุมประเภทที่ 2
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 มี 4 ประเภท ดังนี้ คือ
1) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 หมายถึง โรงงานขนาดเล็ก หรือ เพื่อ
การเกษตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร

บทที่ 2 ประเภทของการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน
1,000 ลิตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร
2) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 1 หมายถึง ปมถังลอยริมถนน
z

ขนาดเล็ก
บริการใหแกยานพาหนะทางบก
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือ ไวไฟนอยไมเกิน 10,000 ลิตร
z หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
z ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน
3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง. หมายถึง ปมหลอดแกวมือหมุน
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิง (ถังมีปริมาณความจุไมเกิน 227 ลิตร)
4) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่ 1 หมายถึง สถานีบริการทางน้ํา
z

ขนาดเล็ก
บริการใหแกเรือ
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟนอย ไมเกิน 10,000 ลิตร
z ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือภายในโปะเหล็ก
z หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
2.2.3 กิจการควบคุมประเภทที่ 3
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 มี 7 ประเภท ดังนี้ คือ
1) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 หมายถึงโรงงานขนาดใหญ
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก
ปริมาณเกิน 454 ลิตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณเกิน 1,000 ลิตร
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟนอย
ปริมาณเกิน 15,000 ลิตร
โดยมีปริมาณรวมกันไมเกิน 500,000 ลิตร
2) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดทุกชนิด ตั้งแต 500,000 ลิตรขึ้นไป
3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก. หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ
z บริการใหแกยานพาหนะทางบก
z ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองฝงใตพื้นดิน
z
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สถานที่ตั้งตองติดเขตถนนทางหลวง หรือถนนสาธารณะ ที่มีความกวางไม
นอยกวา 12 เมตร หรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวางไมนอยกวา 10 เมตร
4) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข. หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย
z บริการใหแกยานพาหนะทางบก
z ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองฝงใตพื้นดิน
z สถานที่ตั้งตองติดเขตถนนสาธารณะ ที่มีความกวางไมนอยกวา 12 เมตร หรือ
ถนนสวนบุคคลที่มีความกวางไมนอยกวา 10 เมตร
5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 2 หมายถึง ปมถังลอยริมถนน
z

ขนาดใหญ
บริการใหแกยานพาหนะทางบก
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอย ตั้งแต 10,000 ลิตร
ขึ้นไป
z หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
z ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน
6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 2 หมายถึง สถานีบริการทางน้ํา
z

ขนาดใหญ
บริการใหแกเรือ
z เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอย ตั้งแต 10,000 ลิตร
ขึ้นไป ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือ ฝงใตพื้นดิน หรือภายในโปะเหล็ก
z กรณีมีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ใหฝงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว
ใตพื้นดิน
7) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ฉ. หมายถึง สถานีบริการใหแกอากาศยาน
บริการใหแกเครื่องบิน
z
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง
และการอนุญาตประกอบกิจการน้าํ มันเชื้อเพลิง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอํานาจหนาที่ในการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาต
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้

3.1 การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 1
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ตรวจสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุม
ประเภทที่ 1 ไดแก รานคารายยอยที่ผูประกอบการสามารถดําเนินการไดทันที แตสามารถเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในจํานวนที่จํากัด ดังนี้
(1) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
ไมเกิน 40 ลิตร
(2) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง
ไมเกิน 227 ลิตร
(3) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย
ไมกิน 454 ลิตร

3.2 การรับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 2
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ไดแกโรงงานขนาดเล็ก หรือสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เพื่อการเกษตร, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก, ปมหลอดแกวมือหมุน และสถานีบริการทางน้ําขนาด
เล็ก ซึ่งเปนกิจการที่ผูประกอบกิจการสามารถดําเนินการไดโดย จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอน และจะตองปฏิบัติตามวิธีการ และขั้นตอนในการรับแจงการประกอบกิจการ ดังนี้
(1) ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจง ธพ.น.2
(3) ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
(4) การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ใหดําเนินการตามขั้นตอน
ในขอ (1) – (3)
บทที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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ผูประกอบกิจการแจงการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2
ตาม (แบบ ธพ.น 1)

พนักงานเจาหนาที่ของ อปท.
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบแบบกอสราง
ถูกตองครบถวน

อปท. ออกใบรับแจง
ตาม (แบบ ธพ.น 2)
ในวันที่รับแจงทันที

ผลการตรวจ
เอกสาร

ไมถูกตองหรือไมครบถวน

กรณีตรวจพบภายหลังวาการแจง
ไมถูกตองหรือไมครบถวน อปท.
สั่งใหผูแจงแกไขหนังสือแจงให
ถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน
และรายงานสํ า นั ก งานพลั งงาน
ภูมิภาคทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง

แจงใหผูแจงทราบในวันที่
รับแจงเพื่อนําไปแกไขให
ถูกตองกอน

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 ผูประกอบกิจการตองแจงเปนหนังสือ
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาว

รูปที่ 3-1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแจง การพิจารณาการแจงการเลิกประกอบกิจการและ
การโอนกิจการของผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ปมถังลอยริมถนน
ขนาดเล็ก ปมหลอดแกวมือหมุน และสถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก)
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ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 นําเอกสารตางๆ ตาม ธพ.น.1 ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู โดยเอกสารประกอบการพิจารณารับ
แจงปรากฎตามขอมูลการตรวจสอบดานสถานที่ บทที่ 4 ขอ 4.1
พนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทําการตรวจสอบเอกสารและออก
ใบรับแจง โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงการประกอบกิจการแลวใหตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ใหถูกตองตามแบบ ธพ.น.1 จากนั้น ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น.2 ในวันที่รับแจง
เพื่อเปนหลักฐานใหแกผูแจง กรณีที่ปรากฎวาการแจงเอกสารไมถูกตองครบถวนให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูแจงทราบภายในวันที่ไดรับแจงนั้น เพื่อใหผูแจงนําไปแกไข
ใหถูกตองกอนจะประกอบกิจการ
2) หากตรวจพบวา การแจงของผูประกอบกิจการไมครบถวน หรือไมถูกตอง พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหแกไขหนังสือแจงใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ไดรับคําสั่ง
3) การเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผูประกอบกิจการตองแจง
เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
รายละเอียดความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สําหรับสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในชุมชน มีดังตอไปนี้
1) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
z ลักษณะและความปลอดภัย
- หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย มีบริเวณ
ชัดเจน ไมติดกับอาคารพักอาศัย
- ทางเขา-ออกสถานีบริการ ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางจาก
เจาหนาที่ผูดูแลเสนทางสายนั้น
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีทอ หรือรางระบายน้ํา พรอม
บอ พัก น้ําให ถูก ตอ งตามหลั กสุ ขาภิบาลมี ความสะอาดเรีย บร อย และไม นํ า
สิ่งของที่ไมเกี่ยวของมากองไว

บทที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายา
ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
- บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรที่มีขอความตามรูปที่ 3-2
2) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
z ลักษณะและความปลอดภัย
- ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บไวในอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เฉพาะอาคารเก็บตอง
หางจากอาคารอื่น เตาไฟ หรือที่ทําการหุงตม ไมนอยกวา 3.00 เมตรโดยรอบ
- ผนัง พื้น หลังคาและเพดานของอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองกอสรางดวยวัสดุ
ทนไฟ และมีความมั่นคงแข็งแรง
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอย และไมนําสิ่งของที่
ไมเกี่ยวของมากองไว
z การถายหรือสูบน้ํามันเชื้อเพลิง
- การถ า ยหรื อ สู บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ขวดน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ กระป อ งน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงตองมีภาชนะรองรับ ซึ่งทําดวยเหล็กหรือโลหะอยางอื่น และตองมี
ขนาดใหญกวาขวดหรือกระปอง ไมนอยกวา 15 เซนติเมตร
- ขอบโดยรอบ ของภาชนะรองรับ สูงไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร และตองไมรั่ว
- การถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับไวขายลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หามใชเครื่อง
สูบน้ํา ใหใชเครื่องสูบน้ํามันเฉพาะ (Totally Enclose)
z การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้ํายาดับเพลิง ขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัมจํานวน 1 เครื่อง
- มีทรายไวสําหรับดับเพลิงในอัตราสวน ทราย 40 ลิตร ตอน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
ไวไฟมาก 200 ลิตร เก็บไวในที่ใกลหยิบไดสะดวก
- บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรที่มีขอความ ตามรูปที่ 3-2
z การเคลื่อนยายถังน้ํามันเชื้อเพลิง
- การขนยายถังน้ํามันเชื้อเพลิงลงจากรถบรรทุกโดยใชคน ควรมีอุปกรณชวยใน
การเคลื่อนยาย เชน ใชสะพานไมคูยึดติดกัน พาดโดยใหมีความชันนอยที่สุด
เพื่อลดแรงกระแทกและควรมีแผนยางหรือวัสดุที่มีความนิ่มรองดานลาง
z
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- ไมควรกลิ้งถังไปบนพื้นขรุขระและมีเศษกอนหิน เพราะจะทําใหถังรั่วได
z ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
- ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง
ทําดวยแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไดไมเกิน 0.5 ลิตร หรือบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอยไดไมเกิน 1 ลิตร
- กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง
ทําดวยภาชนะเหล็กเคลือบดีบุก ใชสําหรับบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปาน
กลาง หรือชนิดไวไฟนอย ไดไมเกิน 20 ลิตร
ทําดวยพลาสติกใชสําหรับบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน 4 ลิตร
หรือบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย ไดไมเกิน
20 ลิตร
3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก)
z ลักษณะและความปลอดภัย
- หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณไม
เกิน 10,000 ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอย และไมนําสิ่งของที่
ไมเกี่ยวของมากองไว
- โปะเหล็ก จะตองไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา)
z การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายา
ดับเพลิง ขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
- บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวร ที่มีขอความ ตามรูปที่ 3-2

รูปที่ 3-2 ขอความปายเตือน
บทที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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3.3 การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 3
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่อนุญาตใหประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด
เล็กในซอย, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําขนาดใหญเก็บ
น้ํ า มั น ดี เ ซลหรื อ น้ํ า มั น เบนซิ น ซึ่ ง เป น กิ จ การที่ ผู ป ระกอบการต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตก อ นจึ ง จะ
ประกอบการได โดยใหยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามแบบ ธพ.น. 3 ณ สํานักงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ขั้ น ตอนในการแจ ง ประกอบการขออนุ ญ าต ปรากฏตามข อ มู ล การ
ตรวจสอบดานสถานที่ บทที่ 4 ขอ 4.1
การอนุญาตประกอบกิจการจะเปนการดําเนินการรวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค สําหรับ
การตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัย และการปองกันอัคคีภัยใหใชแนวทางของกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 โดยอนุโลม ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 มีดังนี้
ลําดับที่
1
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หมายเหตุ

การอนุญาตกอสราง
1.1 การเห็นชอบใหทําการกอสราง
1) การรับเรื่องขออนุญาต
อปท. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง
2) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต
อปท. แจงนัดหมายกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค
เพื่อรวมกันตรวจสอบสถานที่ และลงบันทึก
รวมกัน เมื่อตรวจสถานที่ถูกตองแลว อปท. แจงผล
การตรวจสอบพรอมสงเรื่องราวการขออนุญาต
พรอมแบบกอสราง และรายการคํานวณทั้งหมด
ใหสํานักงานพลังงานภูมภิ าค เพื่อตรวจสอบให
ความเห็นชอบ
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ลําดับที่

กิจกรรม
3) สํานักงานพลังงานภูมภิ าคตรวจสอบแบบแผนผัง
แบบกอสราง และรายการคํานวณเมื่อไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว สํานักงานพลังงานภูมิภาคจะแจงผล
การพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
4) องคกรปกครองสวนทองถิน่ แจงผลการพิจารณา
เห็นชอบใหทําการกอสรางใหผูขออนุญาตทราบ
1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
1) เมื่อ อปท. ไดรับแจงการขอทดสอบระบบความ
ปลอดภัย จากผูข ออนุญาตที่ไดติดตั้งถัง ระบบทอ
และอุปกรณแลว ใหแจงสํานักงานพลังงานภูมิภาค
ทราบภายใน 3 วัน
2) สํานักงานพลังงานภูมภิ าค ตรวจสอบและทดสอบ
ถัง ระบบทอ และอุปกรณน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อได
ตรวจสอบและทดสอบแลว จะแจงผลการพิจารณา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทราบ เพื่อแจงผล
ตอไปยังผูขออนุญาต
1.3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
1) อปท. รับแจงการขอรับใบอนุญาตจากผูขอ
อนุญาต เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
2) อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต
3) อปท. ตรวจสอบการกอสรางอาคาร สิ่งกอสราง
อื่น ๆ และระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
4) เมื่อไดออกใบอนุญาตแลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสงสําเนาใบอนุญาตใหสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบภายใน 5 วัน เพื่อเปนหลักฐาน

หมายเหตุ
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ลําดับที่
2.

กิจกรรม
การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ
ดําเนินการทํานองเดียวกันกับขอ 1.1 ถึง 1.3 โดยอนุโลม
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงระบบ
จายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอ และอุปกรณไมตอง
ดําเนินการตามขอ 1.2

3.

การตออายุใบอนุญาต
1) อปท. รับเรื่องขอตออายุใบอนุญาต
2) อปท. ออกใบอนุญาตตออายุ
- ในการออกใบอนุญาตตออายุ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นําหลักฐานบันทึกผล
การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่
พนักงานเจาหนาที่ตรวจแลววาถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนดไมเกิน 6 เดือนกอนใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ มาเพื่อประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตตออายุ
- พิจารณาตออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม
- เมื่อไดออกใบอนุญาตตออายุแลว ให อปท.
สงสําเนาใบอนุญาตตออายุใหสํานักงาน
พลังงานภูมภิ าคทราบ ภายใน 15 วัน เพื่อเปน
หลักฐาน
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การโอนใบอนุญาต
1) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต
- อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
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ลําดับที่

5

6

กิจกรรม
2) การออกใบอนุญาต
- อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตแลวใหสงสําเนา
ใบอนุญาตใบโอนใหสํานักงานพลังงานภูมภิ าค
ทราบ ภายใน 5 วัน เปนหลักฐาน

หมายเหตุ

การตรวจตรา
- อปท. รวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจตรา
รวมกันโดยใหเปนไปตามแผนการตรวจที่สํานักงาน
พลังงานภูมภิ าคกําหนด
ทดสอบและตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงระบบทอและ
อุปกรณเมือ่ ครบวาระ
- ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ป
ตองแจงทดสอบระบบความปลอดภัย
- อปท. ดําเนินการตามขอ 1.2
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
แกไขเปลี่ยนแปลง

เปดบริการใหม

ผูประกอบการ
ยื่นเอกสาร ธพ.น.5

ผูประสงคประกอบกิจการ
ยื่นคําขออนุญาต พรอม
เอกสารหลักฐานตางๆ ตาม
แบบ ธพ.น3 ตอ อปท.

ผาน

ตอใบอนุญาต
ยื่นเรื่อง

ยื่นเอกสาร ธพ.น.6 กอน
ใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน
ประเภทที่ขอตอพนักงาน
เจาหนาที่

อปท. ตรวจสอบเอกสารคําขอ

บันทึกผลการตรวจสอบ
สถานที่ในระยะเวลา
ไมเกิน 6 เดือน

อปท. รวมกับ สนง.พลังงาน
ภูมิภาคตรวจสอบสถานที่

ออกใบอนุญาตและสําเนา
ให สพภ. ภายใน 15 วัน

ผลการ
ตรวจสอบ

ไมผาน

ผูขออนุญาตดําเนินการกอสรางในระหวาง
กอสราง เมื่อติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ระบบจายน้ํามันเชือ้ เพลิงอุปกรณแลวเสร็จ
ใหแจง อปท. ทดสอบความปลอดภัย

ผูประกอบการแกไข

อปท. แจง สพถ. เพือ่ ทดสอบ
ระบบความปลอดภัย
ผาน

ผลการ
ตรวจสอบ

ไมผาน

ออกใบอนุญาต ธพ.น.4 มีอายุ 1 ป
และสําเนาให สพภ. ภายใน 5 วัน
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บทที่ 4
การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนด
ขอแนะนําการตรวจสอบ และการดําเนินการที่เกี่ยวของ ดังนี้

4.1 การตรวจสอบดานสถานที่
กิจการควบคุมประเภทที่ 1
ผูประกอบการไมตองแจงหรือยื่นคําขออนุญาตในการประกอบกิจการ จึงไมมีขั้นตอน
ดําเนินการกอนประกอบกิจการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดทําขอมูลประกอบการตรวจตรากิจการควบคุม
ประเภทที่ 1 ดังนี้
ลําดับที่ .......…….
วันที่ .........................................................................
ชื่อผูประกอบการ ..........................................................................................................................................
ที่อยู ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร....................................................................
ประกอบกิจการเมื่อ ......................................................................................................................................
ชื่อผูตรวจสอบ ..............................................................................................................................................
ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง
ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟนอย

จํานวนที่อนุญาตใหจัดเก็บตาม
กฎกระทรวงขอ 18 (ลิตร)
40
227
454

จํานวนที่เก็บจริง (ลิตร)

บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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กิจการควบคุมประเภทที่ 2
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขั้นตอนการดําเนินการเมื่อมีผูแจงประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.น. 1 ดังนี้
1. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงการประกอบกิจการแลว ใหตรวจสอบเอกสาร และ
ตรวจที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการวาอยูในเขตผังเมืองรวมหรือไม ถาเห็นวาถูกตองและครบถวนแลว
ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น. 2 ในวันที่รับแจงเพื่อเปนหลักฐานใหแกผูแจง
2. กรณี พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ต รวจสอบเอกสารการแจ ง แล ว ถ า ปรากฏว า ไม ถู ก ต อ ง
ครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูแจงทราบภายในวันที่รับแจงเพื่อนําไปแกไขใหถูกตองและ
ครบถวนตอไป
3. เมื่ อ ออกใบรั บ แจ ง แล ว ให ร ายงานสํ า นั ก งานพลั ง งานภู มิภ าค เพื่ อ ทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันออกใบรับแจง
4. พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสถานที่ที่แจงไว หากพบวามีการประกอบ
กิจการไปกอนที่จะแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ บุคคลนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. พนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ หากพบวาการแจงของผูประกอบ
กิจการไมถูกตองหรือไมครบถวน ผูประกอบกิจการตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหผูแจงแกไขหนังสือแจงใหถูกตองภายใน 7 วัน หากฝาฝน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ
6. เมื่ อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต รวจสอบพบในภายหลั ง ว า การแจ ง ไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม
ครบถวน และมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอผูประกอบกิจการแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน
สํานักงานพลังงานภูมิภาค ทราบภายใน 30 วัน
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แบบตรวจสอบการรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
วันที่ .........................................................................
ชื่อผูประกอบการ ..........................................................................................................................................
ที่อยู ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร ....................................................................
ชื่อผูตรวจสอบ ..............................................................................................................................................
ประเภทสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่สอง
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก)
เอกสารประกอบการพิจารณารับแจง

ถูกตอง/ครบถวน
(ระบุเอกสารอางอิง)

1) ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ตามแบบ ธพ.น.1)
2) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแจง
(กรณีบุคคลธรรมดา)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพรอมสําเนารายละเอียดวัตถุประสงค และผูมีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลมีอายุที่ออกใหไมเกิน 180 วัน (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)
4) สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลผูแจง
(กรณีตัวแทนของนิติบุคคลหรือบุคคลเปนผูแจง)
5) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3ก หรือ สค.1 หรือหลักฐาน
การยินยอมใหใชที่ดินจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น
6) สําเนาเอกสารแสดงวา ผูแจงมีสิทธิ์ใชที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน

บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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เอกสารประกอบการพิจารณารับแจง
7) สําเนาหนังสืออนุญาต พรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหผูขอ
อนุญาตทําทางเชื่อมระหวางบริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะทางหลวง
หรือถนนสวนบุคคล เพื่อใชเปนทางสําหรับยานพาหนะเขา-ออกสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 เพื่อการจําหนายหรือขาย หนังสือ
อนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจาก
เจาหนาที่ผูดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางเบี่ยงถนนสวนบุคคล หรือ
ลําน้ําสายนั้น
8) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการพรอมแสดงสิ่งปลูกสรางที่อยูภายใน
รัศมี 50.00 เมตร จํานวน 3 ชุด
9) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการจํานวน 3 ชุด
10) แบบกอสรางถังน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญพรอมระบบทอและ
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด
11) รายการคํานวณความมั่นคง แข็งแรงของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาด
ใหญ จํานวน 1 ชุด
12) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูคํานวณความมั่นคงแข็งแรง
ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมพรอมทั้งแนบ
ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
13) อื่น ๆ (ถามี)

ออกใบรับแจง ธพ.น.2 ได
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กิจการควบคุมประเภทที่ 3
เมื่ อ ผู ป ระสงค ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ 3 ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตพร อ มเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตามแบบ ธพ.น. 3 ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ หากเห็นวาถูกตองก็ใหแจงสํานักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อนัด
หมายตรวจสอบสถานที่รวมกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เจาหนาที่ทั้งสองฝายออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตรวมกัน โดยตรวจสอบจุด
ที่ตั้งของสถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เชนความกวางของ
ถนน ระยะหางเชิงลาดสะพาน ทางโคง ทางแยก ฯลฯ ตามขอกําหนดพรอมทั้งตรวจสอบวาสถานที่ตั้งอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายอื่นดวยหรือไม เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง เปนตน
2. ผลการตรวจสอบสถานที่ ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบ
รวมกัน หากเห็นวาไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามขอกําหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวของใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีหนังสือแจงขอขัดของดังกลาวพรอมสงเรื่องคืนไปยังผูขออนุญาต
3. หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกตองและไมขัดขอกําหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลการตรวจสอบสถานที่พรอมเรื่องราวการขออนุญาตทั้งหมด พรอม
เอกสารที่เกี่ยวของไปใหสํานักงานพลังงานภูมิภาค ตอไป
4. สํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบความถูกตอง จะแจงผลการพิจารณาใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อแจงใหผูประกอบการดําเนินการกอสรางตอไป
5. ในระหวางการกอสราง หากมีการติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงระบบทอ และอุปกรณแลวเสร็จ ผูขออนุญาตจะตองแจงขอใหทดสอบและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยในอุปกรณดังกลาวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองแจงสํานักงานพลังงานภูมิภาคภายใน 3 วัน
6. เมื่อสํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแลว จะแจงผลการตรวจสอบใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบเพื่อแจงผูประกอบกิจการตอไป
7. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบผลการตรวจสอบไมถูกตอง องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ต อ งแจ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข หากเห็ น ว า ถู ก ต อ งให พิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. 4 และเรียกเก็บคาธรรมเนียม แลวสําเนาใบอนุญาตไปใหสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน เพื่อเปนหลักฐาน
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แบบตรวจสอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ 3
วันที่ .........................................................................
ชื่อผูประกอบการ ..........................................................................................................................................
ที่อยู ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร ....................................................................
ชื่อผูตรวจสอบ ..............................................................................................................................................
ประเภทสถานทีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่สาม
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. (ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่สอง (สถานีบริการทางน้ําขนาดใหญ
เก็บน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเบนซิน)
ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
1)
2)
3)
4)
5)

เอกสาร ธพ.น.3
เอกสารประกอบคําขออนุญาต
เอกสารการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
สํานักงานพลังงานภูมิภาคแจงผลการตรวจสอบแบบแปลน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงผลการพิจารณาใหทําการกอสรางใหผูขออนุญาต
ทราบ
6) ผูประกอบการแจงขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยโดยใหสงเรื่อง
ใหสํานักงานพลังงานภูมิภาคภายใน 3 วัน
7) สํานักงานพลังงานภูมิภาคแจงผลการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
8) องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.น.4) และสง
สําเนาใหสํานักงานพลังงานภูมิภาคภายใน 5 วัน
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ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต

ถูกตอง/ครบถวน
(ระบุเอกสารอางอิง)

1) การตอใบอนุญาต ใหใชเอกสาร ธพ.น.6 ยื่นขอตอใบอนุญาตภายใน 60 วันกอน
ใบอนุญาตหมดอายุ
2) การออกใบอนุญาตตออายุ ใหพนักงานเจาหนาที่นําหลักฐาน บันทึกผลการตรวจ
สถานที่ขออนุญาตที่เจาหนาที่ตรวจไวแลว ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน มา
ประกอบการพิจารณา หากเห็นวามีลักษณะปลอดภัยและไมมีการแกไขสถานที่
ประกอบการ ใหออกใบอนุญาตได ในกรณีที่ไมมีผลการตรวจของเจาหนาที่ ให
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบกอนออกใบอนุญาต จากนั้นสําเนาใบอนุญาตให
สํานักงานพลังงานภูมิภาคทราบภายใน 15 วัน

ออกใบอนุญาต ธพ.น.4 ได
ตอใบอนุญาต ธพ.น.6

หมายเหตุ
z

z

z

กรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหใชเอกสาร
ธพ.น.5 ดําเนินการตามขั้นตอนขอ 1.-8
กรณีการโอนใบอนุญาต ใชเอกสาร ธพ.น.8 โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม จากนั้นสําเนาใบอนุญาตให สํานักงาน
พลังงานภูมิภาคทราบภายใน 5 วัน
กรณีประกอบกิจการครบ 10 ป ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ป แจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบ
จายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอ และอุปกรณตามวาระ จากนั้นใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทําการแจงไปยังสํานักงานพลังงานภูมิภาค สํานักงานพลังงานภูมิภาค จะสง
เจาหนาที่ไปดําเนินการตามขอ 7.
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4.2 ดานบุคลากร
การปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเกี่ยวของกับการตรวจสอบเอกสาร แบบแปลนของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผูประกอบกิจการฯ ไดยื่นเรื่องแจงการประกอบกิจการหรือขออนุญาตกอสราง หรือขอดัดแปลง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการตอใบอนุญาต และการออกตรวจสถานีบริการน้ํามันเชื่อเพลิง
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเตรียมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหเหมาะสมกับลักษณะ
งาน โดยเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
ประเภท
กิจการควบคุมประเภทที่ 1
กิจการควบคุมประเภทที่ 2
กิจการควบคุมประเภทที่ 3

คุณสมบัติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา

หมายเหตุ กรณีไมมีเจาหนาที่ตามคุณสมบัติขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรขอ
ความรวมมือจากสวนราชการที่ถายโอน หรือสวนราชการที่เกี่ยวของสงขาราชการมาใหขอแนะนําและ
ชวยเหลือการปฎิบัติตามภารกิจไปพลางกอน

4.3 ดานการจัดการระบบขอมูล
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกิจการที่อาจกอใหเกิดอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากเปน
สถานที่เก็บวัสดุไวไฟจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงในพื้นที่ จึงควรจัดทําทะเบียนผูประกอบกิจการ โดยแยกตามประเภทของกิจการควบคุมเปน
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 โดยระบุสถานที่ตั้ง ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บแยกแตละ
ประเภท ปที่เริ่มดําเนินกิจการ พรอมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจง โดยจัดทําแบบขอมูลการ
ตรวจสอบตามภาคผนวก
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4.4 ขอแนะนําสําหรับผูประกอบกิจการ
ในปจจุบันสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กสวนใหญยังไมสามารถจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
จากบริษัทผูคาน้ํามันรายใหญโดยตรง จึงตองซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการหรือผูคารายยอยมา
จําหนาย ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันไมใหผูประกอบการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมไดคุณภาพมาจําหนาย ซึ่ง
จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน จึงกําหนดขอแนะนํา ดังนี้
1) กรณีที่ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมน้ํามัน) โดยตรง
ควรปฏิบัติดังนี้
z
ตรวจสอบถังที่นําไปใสน้ํามัน จะตองไมมีสิ่งสกปรก น้ํา หรือน้ํามันชนิดอื่น คางอยู
ภายในถัง
z
ไม ค วรนํ า ถั ง น้ํ า มั น ที่ เ คยบรรจุ น้ํ า มั น ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง มาบรรจุ น้ํ า มั น ชนิ ด อื่ น
นอกจากน้ํามันชนิดที่เคยบรรจุ เพราะที่กนถังอาจมีน้ํามันชนิดเดิมคางอยู และจะ
ทําใหเกิดการปนเปอนกับน้ํามันชนิดใหมลงไป ซึ่ง จะทําใหคุณภาพของน้ํามั น
เชื้อเพลิงไมถูกตองได
2) ในกรณีที่มีผูนําน้ํามันเชื้อเพลิงมาจําหนาย ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ไม
ควรซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีผูเสนอขายในราคาที่ถูกกวาความเปนจริง เพราะอาจเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพไมถูกตองตามกฎหมาย
3) ให ต รวจสอบปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และราคาที่ ต อ งชํ า ระให ถู ก ต อ ง และให ข อ
ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชนิด และปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่มีการซื้อน้ํามัน
4) ควรตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงในเบื้องตนกอนทุกครั้ง เพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ
และถูกตองตามกฎหมาย โดยปฏิบัติดังนี้
z
การทดสอบโดยวิธีสังเกตสีของน้ํามันเชื้อเพลิง
- เบนซินออกเทน 91 ตองมีสีแดง
- เบนซินออกเทน 95 ตองมีสีเหลือง
- ดีเซลหมุนเร็ว
ตองมีสีเหลืองอมน้ําตาล
- น้ํามันกาด
ตองไมมีสี
z
การทดสอบโดยวิธีหยดน้ํามันเชื้อเพลิงลงบนกระดาษ
เพื่อทดสอบน้ํามันเบนซินที่ถูกปลอมปนดวยน้ํามันกาด หรือน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
สามารถทําโดยหยดน้ํามันลงบนกระดาษสําเนาบาง ใหมีขนาดประมาณเหรียญ 1 บาท
บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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แลวจับเวลาตั้งแตเริ่มหยดจนกระทั่งน้ํามันระเหยหมด เบนซินออกเทน 91 และ 95
ใชเวลาในการระเหยประมาณ 45 วินาที
ถาหากใชเวลาในการระเหยเกินเวลาดังกลาวใหสงสัยไวกอนวาน้ํามันเชื้อเพลิง
นั้นอาจมีน้ํามันดีเซล หรือน้ํามันกาดปนอยูดวย โดยเฉพาะในกรณีที่มีน้ํามันดีเซล
ปนอยู จะปรากฎเปนคราบติดจนสังเกตไดชัดเจน
แตในกรณีที่ใชเวลาระเหยเร็วกวาที่กําหนดและมีกลิ่นฉุนผิดปกติ ใหสงสัยไว
กอนวาน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น อาจมีสารที่มีคุณสมบัติคลายน้ํามันเบนซินปนอยู ซึ่งจะ
ทําใหคาออกเทนต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบควรทดสอบในหองที่มีแสงสวางเพียงพอ และไมมีลม
5) กรณีที่ไมแนใจวามาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง (มิเตอร) ของสถานีบริการมีความถูกตอง
หรือไม ควรขอความรวมมือศูนยชั่งตวงวัด สํานักงานชั่งตวงวัดเขต กรมการคาภายในที่รับผิดชอบใน
ทองที่นั้น ตรวจสอบความถูกตองใหได
6) ขอแนะนําสําหรับพนักงานเติมน้ํามันในการปฏิบัติงานประจําวัน
z
กอนเริ่มเปดบริการประจําวัน
- ตรวจเช็คสตอกน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
- ตรวจเช็คอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบไฟฟา
ใหมีความพรอม หากชํารุดเสียหายตองแจงผูดูแล หามใหใชงานและตอง
ซอมแซมใหเรียบรอย
- ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองไมประมาท ใหระมัดระวังในการทําหนาที่ ดูแล
ใหรถดับเครื่องยนต และไมใหมีการสูบบุหรี่ หรือหามกอประกายไฟ
z
กอนปดการใหบริการ
- ปดไฟฟา ปดระบบสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหเรียบรอย เก็บอุปกรณตางๆ ในที่
เก็บใหถูกตอง
- ตรวจเช็คสตอกน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
z
ควรมีที่สําหรับพนักงานเติมน้ํามันไดลางทําความสะอาดรางกายไดสะดวก พรอม
ทั้งสบูสําหรับชําระลาง ไมควรใชผงซักฟอก
z
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันปโตรเลียมบอย ๆ หรือนาน ๆ และลางดวยสบูทันที
เมื่อเสร็จงาน
z
หลีกเลี่ยงการลางมือดวยน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด หรือน้ํามันโซลา ควรใชสบู
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ระวังเสื้อผา ถุงมือ ถุงเทา และรองเทามิใหเปยกน้ํามัน และเมื่อเปยกใหถอดเปลี่ยน
ทันที ไมควรใสเสื้อผา ถุงมือ ถุงเทาและรองเทาที่เปยกน้ํามัน
z
ผาเช็ดมือที่ชื้นดวยน้ํามันไมควรเก็บไวในกระเปากางเกง
z
หลีกเลี่ยงการสูดดมไอน้ํามัน
z
หลีกเลี่ยงการดูดน้ํามันดวยสายยาง โดยใชปากดูด
z

หมายเหตุ ผูที่จํา หนา ยน้ํามั นเชื้ อเพลิ งที่มี คุณภาพต่ํากวาที่ กฎหมายกํ าหนดมีความผิ ดตาม
มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 และตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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รายละเอียดลักษณะ และปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 1, 2
ลําดับที่

สถานประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิด
น้ํามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

1

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
ไวไฟมาก
ลักษณะที่หนึ่ง (รานจําหนายน้ํามัน ไวไฟปานกลาง
เชื้อเพลิงรายยอย)
ไวไฟนอย

- ขวด - กระปอง
- ขวด กระปอง ถัง
- ขวด กระปอง ถัง

ไมเกิน 40 ลิตร
ไมเกิน 227 ลิตร
ไมเกิน 454 ลิตร

2

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
ลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็ก
หรือเพื่อการเกษตร)

- เกิน 40 ลิตร แตไมเกิน
454 ลิตร หรือ
- เกิน 227 ลิตร แตไม
เกิน 1,000 ลิตร หรือ
- เกิน 454 ลิตร แตไม
เกิน 15,000 ลิตร
ชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิด
(หามเก็บ)
รวมกันไมเกิน
10,000 ลิตร
ไมมีขอกําหนด
- ไมเกิน 300 ลิตร
- ไมเกิน 500 ลิตร

ไวไฟมาก

3

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปมถัง
ลอยริมถนนขนาดเล็ก)

ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟนอย
ไวไฟนอย (หลอลืน่ )

- ขวด, กระปอง, ถัง, ถัง
เก็บบนดินขนาดเล็ก
- ขวด, กระปอง, ถัง, ถัง
เก็บบนดินขนาดเล็ก
- ขวด, กระปอง, ถัง, ถัง
เก็บบนดินขนาดเล็ก,ถัง
เก็บบนดินขนาดใหญ,
ถังเก็บใตพื้นดิน
- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ
- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ
- ขวด, กระปอง

4

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือ
หมุน)

ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟนอย
ไวไฟนอย (หลอลืน่ )

- ถัง
- ถัง
- ถัง
- ขวด, กระปอง

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานี
บริการทางน้ําขนาดเล็ก)

ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟนอย

- ถังเก็บที่ติดตั้งภายใน
โปะเหล็กถังเก็บบนดิน
ขนาดใหญ
- ขวด, กระปอง

ไวไฟปานกลาง
ไวไฟนอย

5

ไวไฟนอย (หลอลืน่ )

ไมมีขอกําหนด
(หามเก็บ)
รวมกันไมเกิน
10,000 ลิตร
ไมมีขอกําหนด

รูปที่ 4-2 ลักษณะและปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 1, 2
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4.5 ขอแนะนําดานความปลอดภัยตอสุขภาพ
4.5.1 ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงมีอันตรายตอสุขภาพ
ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพเราไดมีอยู 3 ทางคือ โดย
การสัมผัสผิวหนังและรางกาย โดยการสูดดมเขาปอด และโดยการกลืนเขาสูกระเพาะอาหาร
1) การสัมผัสผิวหนัง
โดยปกติผิวหนังของเราจะมีไขมันธรรมชาติเคลือบหุมอยู เพื่อเปนเกราะปองกัน
เชื้อโรคมิใหเขาสูรางกายโดยทางผิวหนังโดยงาย ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงมีอํานาจในการละลายชะลาง
ไขมันธรรมชาติออกจากผิวหนัง เมื่อผิวหนังเราสัมผัสน้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ํามันหลอลื่นเปนระยะเวลา
นานๆ หรือบอยๆ อาจเกิดอาการตางๆ ไดเชน ระคายเคืองเปนผื่นแดง ผิวแหงแตก หรือเปนมะเร็งผิวหนัง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาการสัมผัส ชนิดของน้ํามันที่สัมผัส และสภาพของผิวหนังวาไวตอการแพเพียงไร
2) การสูดดมเขาปอด
อันตรายจากการสูดดมเขาปอดมักจะเกิดกับเชื้อเพลิงเบา เชน น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันกาด การสูดดมในปริมาณมาก นอกจากจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองในหลอดลมและปอด
เนื่องจากน้ํามันสัมผัสผิวเยื่อแลวยังกอใหเกิดการขาดออกซิเจนดวย อาการที่เกิดขึ้นอาจมีได ดังนี้ คือ
วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส ออนเพลีย งวงนอน และอาจตายไดหากขาดออกซิเจนเปนเวลานานเกินไป
3) การกลืนเขาสูกระเพาะอาหาร
ในน้ํามันเชื้อเพลิงมีสารเคมีเพิ่มคุณภาพตาง ๆ ที่เติมในน้ํามัน ซึ่งอาจเปนพิษตอ
รางกายได เชน สารตะกั่วในเบนซิน สารเพิ่มคุณภาพบางตัวในน้ํามันหลอลื่น การกลืนน้ํามันปโตรเลียม
เขากระเพาะอาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส ปวดทอง และทองเดินได
4.5.2 การรักษาเบื้องตน
เมื่อสัมผัสและเกิดอาการระคายเคือง ใหรีบลางดวยสบู ไมควรลางดวยผงซักฟอก และ
ควรปรึกษาแพทยเมื่อเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส หรือปวดศีรษะเนื่องจากสูดดมไอของน้ํามันเชื้อเพลิงเขา
ไปมาก ใหพาไปยังที่โลงมีอากาศบริสุทธิ์ ใหความอบอุนและพักผอน หากอาการรุนแรงอาจตองชวยผาย
ปอดหรือใหออกซิเจน หากไมดีขึ้นใหรีบพาไปพบแพทยทันที
เมื่อเกิดกลืนน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูกระเพาะอาหาร ใหดื่มนม หรือน้ําอุนราว ¼ ลิตร แลว
รีบนําสงโรงพยาบาล หามลวงคอใหอาเจียนอยางเด็ดขาด เพราะจะเกิดความเสี่ยงที่น้ํามันที่สํารอกออกมา
จะไหลยอนเขาไปในหลอดลมและปอด ซึ่งจะทําใหเกิดอาการขาดออกซิเจนเปนปอดบวม เนื่องจาก
สารเคมีและมีอันตรายถึงชีวิตได
บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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สําหรับรูปแบบสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานขนาดเล็กในชุมชนชนบท มีตัวอยางดังนี้

รูปที่ 4-3 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)

รูปที่ 4-4 แปลนถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร
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รูปที่ 4-5 รูปดานขางถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร

รูปที่ 4-6 รูปดานหนาถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร
บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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รูปที่ 4-7 รูปดานทายถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร

รูปที่ 4-8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รูปที่ 4-9 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 และประเภท ง. ที่ตั้งอยูรวมกัน

รูปที่ 4-10 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก)
บทที่ 4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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(แบบตัวอยาง)
(แบบ ต.1/1)
บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(แบบตัวอยาง)
(แบบ ต.1/1)
บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
เขียนที่……………………………………………วัน เดือน ป ที่ ตรวจตรา……………..………………...
โดยพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
สังกัด………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
1. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
1.1
บริษัท
หจก.
บุคคลธรรมดา เจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ
………………………………………………..โดย…………………………….………………
ชื่อ…………………..……….ชื่อสกุล………………….…………..ชื่อสถานที่ประกอบการคา
(ปายชื่อ)……………………………………………….ตั้งอยูเลขที่……………………………..
หมูที่……………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………………..……
ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………
รหัสไปรษณีย……………………..โทรศัพท…………………………………………….…….
(สถานที่ที่ติดตอได)………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
1.2 เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงของผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาม ม.7 แหง พรบ. การคา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
เปน เครื่องหมายการคา บริษัท……………………………………………………….
ไมเปน
1.3 ตั้งอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………...
ภาคผนวก
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1.4 ตั้งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจ……………………………………………………….....……….
………………………………………………………………………………………...………...
2. ตรวจสอบประเภทและลักษณะการประกอบกิจการควบคุม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2542 ทั้ง 3 ประเภท (เฉพาะกิจการที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
2.1 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 ประกอบกิจการไดทันที
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 (รานจําหนายน้าํ มันเชื้อเพลิงรายยอย)
2.2 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองแจงพนักงานเจาหนาที่กอนประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก)
2.3 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตองไดรับอนุญาตกอนประกอบการ
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก. (สถานีบริการติดถนนใหญ)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข. (สถานีบริการติดถนนใหญ)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 2 (ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ)
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ําขนาดใหญ)
3. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ถูกตอง
ทะเบียนเลขที่…………………………….……………………...………
ออกใหเมื่อวันที่………..เดือน…………………………พ.ศ……………
ไมถูกตอง เนื่องจาก………………………………………………………………..
3.2 จดทะเบียนผูประกอบกิจการคาน้ํามันตาม พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 มาตรา 11
ถูกตอง
ทะเบียนเลขที่……………………………………………………………
ออกใหเมื่อวันที่…………เดือน………………………..พ.ศ……………
ไมถูกตอง เนื่องจาก…………………………………………………………………
3.3 ไดรับแจงการดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 (แบบ ธพ.น. 2)
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ถูกตอง

3.4

3.5

3.6

3.7

ใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
เลขที่……….ออกใหเมื่อวันที…
่ …..เดือน………………พ.ศ……...……
ออกโดย พนักงานเจาหนาที่………………………………………...……
ไมถูกตอง เนื่องจาก……………………………………………...…………………..
สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (แบบ ธพ.น. 3) ใบอนุญาตเลขที่……………………………
ออกใหเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………………พ.ศ. ………….……….
หมดอายุวันที…
่ ……………….เดือน……………………….…………พ.ศ. …………….……
ผูอนุญาต………………………………………….……………………………………………...
สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตราย ตาม พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ถูกตอง
ใบอนุญาตประเภท…………....เลขที่………..ประจําป พ.ศ……....……..
ออกใหเมื่อวันที่………….เดือน………………………พ.ศ………...…...
หมดอายุวันที…
่ …………เดือน……………………….พ.ศ……………..
ผูอนุญาต………………………………………………………………….
ไมถูกตอง/ไมมี เนื่องจาก……………………………………………………………...
สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการที่นารังเกียจ หรืออาจ
เปนอันตรายแกสุขภาพ
ถูกตอง
ใบอนุญาตเลขที่…………………………...….ประจําป พ.ศ……………
ออกใหเมื่อวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……..……..
หมดอายุวันที…
่ …………เดือน………………………..พ.ศ………..…..
ผูอนุญาต…………………………………………………………………
ไมถูกตอง/ไมมี เนื่องจาก……………………………………………………………..
สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 เปนผูเอา
ประกัน โดยจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยใหบุคคล หรือ นิติบุคคล ผูไดรับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการฯตามกฎกระทรวง
ไดจัดทํา

กรมธรรมประกันภัย หมายเลข……….…………ประเภท……....………
มูลคาเอาเงินประกัน…………..………บาท (……………….…………..)
ภาคผนวก
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จากบริษัทประกันภัยชื่อ………………………………………………….
ไมไดจัดทํา …………………………………………………………………………….
3.8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสถานบริการที่เขาขายจะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยจะตองจัดทําใหมีปายประชาสัมพันธสถานีบริการ
จํานวน 1 ปาย และปายรณรงคตอตานยาเสพติด 1 ปาย รวม 2 ปาย
มี
ไมมี
แจงใหผูประกอบกิจการดําเนินการจัดทําโดยดวน ฝาฝนมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติฯ (มาตรา 15ทวิ)
3.9 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้มีแบบแผนผังบริเวณและแบบกอสรางที่ไดรบั ความเห็นชอบจาก
กรมโยธาธิการหรือกรมธุรกิจพลังงานหรือไม
มี
ไมมี
แจงใหผูประกอบการตองจัดทําแบบแผนผังและแบบกอสรางขอรับ
ความเห็นชอบใหม
3.10 สถานที่ประกอบกิจการ ไดมีการติดแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงา ย
ถูกตอง
ไมถูกตอง เนื่องจาก…………………………………………………………………
4. ตรวจสอบการเก็บ / ตั้งถังเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมระบบทอและอุปกรณ
4.1 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บ)
ชนิดไวไฟมาก
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม……………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม……………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม……………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม…………ลิตร
ชนิดไวไฟปานกลาง
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
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จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม……….. ลิตร
ชนิดไวไฟนอย
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม……….. ลิตร
4.2 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง (สถานีบริการ)
ชนิดไวไฟมาก
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม……….. ลิตร
ชนิดไวไฟปานกลาง
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม……….. ลิตร
ชนิดไวไฟนอย
เหนือพื้นดิน
ใตพื้นดิน
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
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จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
จํานวน……………ถัง ปริมาณถังละ……………..ลิตร มีปริมาณรวม…………ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม………. ลิตร
ขวด / กระปอง / ถังน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน………………มีปริมาณรวม……….. ลิตร
4.3 ติดตั้งเครื่องสูบ ตูจาย และหัวจาย
ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย
จํานวน…….ตู หัวจายจํานวน….หัว
ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
จํานวน…….ตู หัวจายจํานวน….หัว
ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยและไวไฟมาก จํานวน…….ตู หัวจายจํานวน….หัว
รวมตูจาย
จํานวน…….ตู หัวจายจํานวน….หัว
4.4 ติดตั้งทอระบายไอน้ํามันถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ถูกตอง
ไมถูกตอง เนื่องจาก…………………………………………………………………
5. การตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
บันทึกการตรวจสอบ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (แบบ ต.1/2)
บันทึกการตรวจสอบ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (แบบ ต.1/3)
บันทึกการตรวจสอบ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง. (หลอดแกวมือหมุน)
(แบบ ต.1/4)
6. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการดานการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
6.1 งานดานสุขาภิบาลและการระบายน้ํา
1) จัดใหมีทอรางระบายน้ํา โดยรอบสถานประกอบกิจการ
ถูกตอง
ไมถูกตอง เนื่องจาก………………………………………………………………
2) จั ด ให มี บ อ ดั ก ไขมั น ท อ ระบายน้ํ า และรางระบายน้ํ า หรื อ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ห อ งน้ํ า
หองสวม ถูกตองตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลกอนนําน้ําเสียออกสูทอระบายน้ําหรือราง
ระบายน้ําสาธารณะ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
ถูกตอง
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ไมถูกตอง เนื่องจาก…………………………………………………..……………
6.2 ดานความสะอาด
1) หองน้ํา – หองสวม
ดี
ดีมาก
พอใช
2) หลุมอัดฉีด ฮอยสท
ดี
ดีมาก
พอใช
ตองปรับปรุง เนื่องจาก…………………………………………………….………
3) สะพาน ฮอยสท ลางรถ หองลางรถ
ดี
ดีมาก
พอใช
ตองปรับปรุง เนื่องจาก…………………………………………………….………
4) พื้นที่บริเวณภายในสถานประกอบการ
ดี
ดีมาก
พอใช
ตองปรับปรุง เนื่องจาก…………………………………………………….………
5) อาคารซอมปะยางรถยนต
ดี
ดีมาก
พอใช
ตองปรับปรุง เนื่องจาก…………………………………………………….………
7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
7.1 พนักงานบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับการฝกอบรมหรือไม
ผานการฝกอบรม
ไมเคย
7.2 พนักงานบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปนผูใชแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนถูกตองหรือไม
ถูกตอง
จํานวน………………………คน ถือสัญชาติ…………………………
ไมถูกตอง จํานวน………………………คน ถือสัญชาติ………………………..
7.3 จํานวนพนักงานประจําสถานประกอบการ จํานวน…………………….คน
7.4 ความเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานเจาหนาที่…………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..…………………
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……………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..…………………
อาศัยอํานาจตามมาตรา 53 และ 54 แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จึงให
คําแนะนําตักเตือนใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหถูกตอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ภายในกําหนด…….…วัน นับตั้งแตวันที่……..เดือน……….……พ.ศ……….
ผูประกอบการหรือผูครอบครองดูแลรับผิดชอบรับทราบขอบกพรอง และจะทําการแกไขใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติฯ ตอไปพรอมนี้ไดลงลายมือไวเปนหลักฐาน

………………………………….. ผูประกอบการ /
…………………………..พนักงานเจาหนาที่
(
) ผูครอบครองดูแลรับผิดชอบ (
)

…………………………………. พนักงานเจาหนาที่
(
)
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…………………………..พนักงานเจาหนาที่
(
)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
รศ.ตอตระกูล

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
ยมนาค

6. ดร.สุขุม สุขพันธโพธาราม

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

นางราตรี
รัตนไชย
นายศิริวัฒน
บุปผาเจริญ
นายประสูตร
เหลืองสมานกุล
นายศิวพล
บัวสงค
นายอวยชัย
พัศดุรักษา
นายพีรวิทย
พงคสุรชีวิน
นายกิตติธัช
เกิดขวัญ
นายธรินทร
นวลฉวี
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต.กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาพนักงานปกครอง 3

คํานํา

มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
1.
2.
3.
4.
5.

นายบุญพงษ
นายบรรพต
ดร.เชิดพันธ
นายชัชวาลย
นายมานิต

คํานํา

กิจวัฒนาชัย
จํารูญโรจน
วิฑูราภรณ
คุณค้ําชู
กูธนพัฒน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

