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ขั้นตอนการดาํเนินงานและวธิีปฏิบัติ 
เกี่ยวกบัการตรวจตรา การรบัแจง 

และการอนุญาตประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง 
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บทที่  3 
ข้ันตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง 

และการอนุญาตประกอบกิจการน้าํมันเชื้อเพลิง 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราช- 
บัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาต
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้         

3.1    การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 1 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีตรวจสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุม
ประเภทที่  1 ไดแก รานคารายยอยท่ีผูประกอบการสามารถดําเนินการไดทันที  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 มีหนาท่ีรับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ไดแกโรงงานขนาดเล็ก หรือสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เพื่อการเกษตร, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก, ปมหลอดแกวมือหมุน และสถานีบริการทางน้ําขนาด
เล็ก ซึ่งเปนกิจการที่ผูประกอบกิจการสามารถดําเนินการไดโดย จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ
กอน  และจะตองปฏิบัติตามวิธีการ  และขั้นตอนในการรับแจงการประกอบกิจการ ดังนี้ 
 (1) ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจง ธพ.น.2 
 (3) ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
 (4) การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ใหดําเนินการตามขั้นตอน
ในขอ (1)  –  (3) 
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 รูปที่ 3-1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแจง การพิจารณาการแจงการเลิกประกอบกิจการและ 
  การโอนกจิการของผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ปมถังลอยริมถนน 
  ขนาดเล็ก ปมหลอดแกวมอืหมนุ และสถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 
 
 
 

ผูประกอบกิจการแจงการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 

ตาม (แบบ ธพ.น 1)

พนักงานเจาหนาที่ของ อปท. 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ตรวจสอบแบบกอสราง 

ผลการตรวจ 
เอกสาร 

กรณีตรวจพบภายหลังวาการแจง 
ไมถูกตองหรือไมครบถวน อปท. 
สั่งใหผูแจงแกไขหนังสือแจงให
ถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน
และรายงานสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุม 
ประเภทที่ 2 ผูประกอบกิจการตองแจงเปนหนังสือ
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน  30  วัน นับแต 
วันที่ไดดําเนินการดังกลาว 

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

แจงใหผูแจงทราบในวันที่ 
รับแจงเพื่อนําไปแกไขให 

ถูกตองกอน 

ถูกตองครบถวน ไมถูกตองหรือไมครบถวน 
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 ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 นําเอกสารตางๆ ตาม ธพ.น.1 ยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ี 
ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู โดยเอกสารประกอบการพิจารณารับ
แจงปรากฎตามขอมูลการตรวจสอบดานสถานที่ บทที่ 4 ขอ 4.1 
 พนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทําการตรวจสอบเอกสารและออก
ใบรับแจง โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงการประกอบกิจการแลวใหตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ใหถูกตองตามแบบ ธพ.น.1 จากนั้น ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น.2 ในวันที่รับแจง 
เพื่อเปนหลักฐานใหแกผูแจง กรณีท่ีปรากฎวาการแจงเอกสารไมถูกตองครบถวนให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูแจงทราบภายในวันที่ไดรับแจงนั้น เพื่อใหผูแจงนําไปแกไข
ใหถูกตองกอนจะประกอบกิจการ 

 2) หากตรวจพบวา การแจงของผูประกอบกิจการไมครบถวน หรือไมถูกตอง พนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหแกไขหนังสือแจงใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ไดรับคําสั่ง 

 3) การเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผูประกอบกิจการตองแจง
เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดดําเนินการดังกลาว 

 รายละเอียดความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยกิจการควบคุมประเภทที่  2  สําหรับสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในชุมชน มีดังตอไปนี้ 
 1) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
   ลักษณะและความปลอดภัย 
   - หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
   - การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย  มีบริเวณ

ชัดเจน ไมติดกับอาคารพักอาศัย 
   - ทางเขา-ออกสถานีบริการ ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางจาก

เจาหนาท่ีผูดูแลเสนทางสายนั้น 
   - บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีทอ หรือรางระบายน้ํา พรอม

บอพักน้ําใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลมีความสะอาดเรียบรอย และไมนํา
สิ่งของที่ไมเกี่ยวของมากองไว 
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   การปองกันและระงับอัคคีภัย 
   - บริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายา

ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง 
   - บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรท่ีมีขอความตามรูปที่ 3-2 
 2) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน) 
   ลักษณะและความปลอดภัย 
   - ถังน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเก็บไวในอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เฉพาะอาคารเก็บตอง

หางจากอาคารอื่น เตาไฟ หรือท่ีทําการหุงตม ไมนอยกวา 3.00 เมตรโดยรอบ 
   - ผนัง พื้น หลังคาและเพดานของอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองกอสรางดวยวัสดุ

ทนไฟ และมีความมั่นคงแข็งแรง 
   - บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอย และไมนําสิ่งของที่

ไมเกี่ยวของมากองไว 
   การถายหรือสูบน้ํามันเชื้อเพลิง 
   - การถายหรือสูบน้ํามันเชื้อเพลิงขวดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกระปองน้ํามัน

เชื้อเพลิงตองมีภาชนะรองรับ ซึ่งทําดวยเหล็กหรือโลหะอยางอื่น และตองมี
ขนาดใหญกวาขวดหรือกระปอง ไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 

   - ขอบโดยรอบ ของภาชนะรองรับ สูงไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร และตองไมรั่ว 
   - การถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับไวขายลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หามใชเครื่อง

สูบน้ํา  ใหใชเครื่องสูบน้ํามันเฉพาะ (Totally Enclose) 
   การปองกันและระงับอัคคีภัย 
   - บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

หรือน้ํายาดับเพลิง ขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัมจํานวน 1 เครื่อง 
   - มีทรายไวสําหรับดับเพลิงในอัตราสวน ทราย 40 ลิตร ตอน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด

ไวไฟมาก 200 ลิตร เก็บไวในที่ใกลหยิบไดสะดวก 
   - บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรท่ีมีขอความ ตามรูปที่ 3-2 
   การเคลื่อนยายถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
   - การขนยายถังน้ํามันเชื้อเพลิงลงจากรถบรรทุกโดยใชคน ควรมีอุปกรณชวยใน

การเคลื่อนยาย เชน ใชสะพานไมคูยึดติดกัน พาดโดยใหมีความชันนอยท่ีสุด 
เพื่อลดแรงกระแทกและควรมีแผนยางหรือวัสดุท่ีมีความนิ่มรองดานลาง 
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   - ไมควรกลิ้งถังไปบนพื้นขรุขระและมีเศษกอนหิน เพราะจะทําใหถังรั่วได 
   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) 
   ลักษณะและความปลอดภัย 
   - หามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
   - การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณไม

เกิน 10,000 ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็ก 

   - บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอย และไมนําสิ่งของที่
ไมเกี่ยวของมากองไว 

   - โปะเหล็ก จะตองไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา) 
   การปองกันและระงับอัคคีภัย 
   - บริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายา

ดับเพลิง ขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง 
   - บริเวณที่สูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวร ท่ีมีขอความ ตามรูปที่ 3-2 

 
รูปที่ 3-2  ขอความปายเตือน 



มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

14   บทที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการตรวจตรา การรับแจง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.3    การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 3 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาท่ีอนุญาตใหประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด
เล็กในซอย, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําขนาดใหญเก็บ
น้ํามันดี เซลหรือน้ํามันเบนซิน   ซึ่งเปนกิจการที่ผูประกอบการตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะ
ประกอบการได  โดยใหยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามแบบ ธพ.น. 3 ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีข้ันตอนในการแจงประกอบการขออนุญาต ปรากฏตามขอมูลการ
ตรวจสอบดานสถานที่ บทที่ 4 ขอ 4.1 
 การอนุญาตประกอบกิจการจะเปนการดําเนินการรวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค สําหรับ
การตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัย และการปองกันอัคคีภัยใหใชแนวทางของกิจการควบคุมประเภท   
ท่ี 2 โดยอนุโลม ท้ังนี้รายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 มีดังนี้ 
 

ลําดับที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 
 

การอนุญาตกอสราง 
1.1 การเห็นชอบใหทําการกอสราง 

1)  การรับเรื่องขออนุญาต 
     อปท. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง 
2)  ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 
     อปท. แจงนัดหมายกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค 

เพื่อรวมกันตรวจสอบสถานที่ และลงบันทึก
รวมกัน เมื่อตรวจสถานที่ถูกตองแลว อปท. แจงผล
การตรวจสอบพรอมสงเรื่องราวการขออนุญาต
พรอมแบบกอสราง และรายการคํานวณทั้งหมด   
ใหสํานักงานพลังงานภูมภิาค เพื่อตรวจสอบให
ความเห็นชอบ 
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 3)  สํานักงานพลังงานภูมภิาคตรวจสอบแบบแผนผัง 

แบบกอสราง และรายการคํานวณเมื่อไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว  สํานักงานพลังงานภูมิภาคจะแจงผล
การพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

4)  องคกรปกครองสวนทองถิน่ แจงผลการพจิารณา
เห็นชอบใหทําการกอสรางใหผูขออนุญาตทราบ 

1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
1)  เมื่อ อปท. ไดรับแจงการขอทดสอบระบบความ

ปลอดภัย จากผูขออนุญาตที่ไดติดตั้งถัง ระบบทอ 
และอุปกรณแลว ใหแจงสํานักงานพลังงานภมูิภาค
ทราบภายใน 3 วัน 

2)  สํานักงานพลังงานภูมภิาค ตรวจสอบและทดสอบ
ถัง ระบบทอ และอุปกรณน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อได
ตรวจสอบและทดสอบแลว จะแจงผลการพิจารณา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทราบ เพื่อแจงผล
ตอไปยังผูขออนุญาต 

1.3 การออกใบอนญุาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 
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ลําดับที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
2. 
 
 
 
 

การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ 
ดําเนินการทํานองเดียวกันกับขอ 1.1 ถึง 1.3 โดยอนุโลม 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงระบบ
จายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอ และอุปกรณไมตอง
ดําเนินการตามขอ 1.2 

 

3. การตออายุใบอนุญาต 
1)  อปท. รับเรื่องขอตออายุใบอนุญาต 
2)  อปท. ออกใบอนุญาตตออายุ 

-   ในการออกใบอนุญาตตออายุ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นําหลักฐานบันทึกผล
การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจแลววาถูกตองตาม
เกณฑท่ีกําหนดไมเกิน 6 เดือนกอนใบอนุญาต
เดิมสิ้นอาย ุ  มาเพื่อประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตตออายุ 

-   พิจารณาตออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม 

-   เมื่อไดออกใบอนุญาตตออายุแลว ให อปท. 
สงสําเนาใบอนุญาตตออายุใหสํานักงาน
พลังงานภูมภิาคทราบ ภายใน 15 วัน เพื่อเปน
หลักฐาน 

 

4 การโอนใบอนุญาต 
1)  การรับเรื่องขอโอนใบอนญุาต 

-   อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
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2)  การออกใบอนุญาต 
-   อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตแลวใหสงสําเนา

ใบอนุญาตใบโอนใหสํานักงานพลังงานภูมภิาค
ทราบ ภายใน 5 วัน เปนหลักฐาน 

 

5 
 
 

การตรวจตรา 
-  อปท. รวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจตรา

รวมกันโดยใหเปนไปตามแผนการตรวจที่สํานักงาน
พลังงานภูมภิาคกําหนด 

 

6 ทดสอบและตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงระบบทอและ
อุปกรณเมือ่ครบวาระ 

-   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ป          
ตองแจงทดสอบระบบความปลอดภยั 

-   อปท. ดําเนินการตามขอ 1.2 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไขเปล่ียนแปลง เปดบริการใหม ตอใบอนุญาต 

ผูประกอบการ 
ยื่นเอกสาร ธพ.น.5 

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

ยื่นเอกสาร ธพ.น.6 กอน
ใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน 
ประเภทที่ขอตอพนักงาน

เจาหนาที่  

บันทึกผลการตรวจสอบ
สถานที่ในระยะเวลา       
ไมเกิน 6 เดือน 

อปท. ตรวจสอบเอกสารคําขอ

อปท. รวมกับ สนง.พลังงาน
ภูมิภาคตรวจสอบสถานที่ 

ออกใบอนุญาตและสําเนา
ให สพภ. ภายใน 15 วัน 

ผูขออนุญาตดําเนินการกอสรางในระหวาง
กอสราง เมื่อติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ระบบจายน้ํามันเชือ้เพลิงอุปกรณแลวเสร็จ 
ใหแจง อปท. ทดสอบความปลอดภยั 

ออกใบอนุญาต ธพ.น.4 มีอายุ 1 ป 
และสําเนาให สพภ. ภายใน 5 วัน 

ยื่นเรื่อง 

ผาน ไมผาน 

ผูประกอบการแกไข 

ผาน ไมผาน 

ผลการ 
ตรวจสอบ 

ผลการ 
ตรวจสอบ 

อปท. แจง สพถ. เพือ่ทดสอบ
ระบบความปลอดภยั 


