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บทที่  2 
ประเภทของการประกอบกิจการน้าํมันเชื้อเพลิง 

 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  ไดกําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง และประเภทของการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

2.1    ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง   มี  3  ชนิด  คือ 

 1) ไวไฟนอย จุดวาบไฟตั้งแต 60OC ข้ึนไป ไดแก น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันหลอลื่น 
 2)   ไวไฟปานกลาง จุดวาบไฟตั้งแต 37.8 OC -60OC ข้ึนไป 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 
   เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ไมเกิน 40 ลิตร 
   เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  ไมเกิน 227 ลิตร 
   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 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร 
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    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 
1,000 ลิตร 

    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย  ปริมาณเกิน 454 ลิตร แตไมเกิน 15,000 ลิตร 
  2) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 1 หมายถึง ปมถังลอยริมถนน
ขนาดเล็ก 
    บริการใหแกยานพาหนะทางบก 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือ ไวไฟนอยไมเกิน 10,000 ลิตร 
    หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
    ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน 
  3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง. หมายถึง ปมหลอดแกวมือหมุน 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิง (ถังมีปริมาณความจุไมเกิน 227 ลิตร) 
  4) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่ 1 หมายถึง สถานีบริการทางน้ํา
ขนาดเล็ก 
    บริการใหแกเรือ 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟนอย ไมเกิน 10,000 ลิตร 
    ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือภายในโปะเหล็ก 
    หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
 2.2.3 กิจการควบคุมประเภทที่ 3  
  กิจการควบคุมประเภทที่ 3  มี 7 ประเภท ดังนี้ คือ 
  1) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 หมายถึงโรงงานขนาดใหญ 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก  ปริมาณเกิน 454 ลิตร 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟปานกลาง  ปริมาณเกิน 1,000 ลิตร 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟนอย  ปริมาณเกิน 15,000 ลิตร  
   โดยมีปริมาณรวมกันไมเกิน 500,000 ลิตร 
  2) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดทุกชนิด ตั้งแต 500,000 ลิตรข้ึนไป 
  3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก. หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ 
    บริการใหแกยานพาหนะทางบก 
    ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองฝงใตพื้นดิน 
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    สถานที่ตั้งตองติดเขตถนนทางหลวง หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีความกวางไม
นอยกวา 12 เมตร หรือถนนสวนบุคคลท่ีมีความกวางไมนอยกวา 10 เมตร 

  4) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข. หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย 
    บริการใหแกยานพาหนะทางบก 
    ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองฝงใตพื้นดิน 
    สถานที่ตั้งตองติดเขตถนนสาธารณะ ท่ีมีความกวางไมนอยกวา 12 เมตร หรือ

ถนนสวนบุคคลที่มีความกวางไมนอยกวา 10 เมตร 
  5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 2 หมายถึง ปมถังลอยริมถนน
ขนาดใหญ 
    บริการใหแกยานพาหนะทางบก 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอย ตั้งแต 10,000 ลิตร 

ข้ึนไป 
    หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
    ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน 
  6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 2 หมายถึง สถานีบริการทางน้ํา
ขนาดใหญ 
    บริการใหแกเรือ 
    เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอย ตั้งแต 10,000 ลิตร 

ข้ึนไป ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือ ฝงใตพื้นดิน หรือภายในโปะเหล็ก 
    กรณีมีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ใหฝงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว

ใตพื้นดิน 
  7) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ฉ. หมายถึง สถานีบริการใหแกอากาศยาน
บริการใหแกเครื่องบิน 


