กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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
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