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บทที่  4 
การกํากับดแูลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนด
ขอแนะนําการตรวจสอบ และการดําเนินการที่เกี่ยวของ ดังนี้  

4.1    การตรวจสอบดานสถานที่ 
 กิจการควบคุมประเภทที่ 1 
  ผูประกอบการไมตองแจงหรือยื่นคําขออนุญาตในการประกอบกิจการ จึงไมมีข้ันตอน
ดําเนินการกอนประกอบกิจการ  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดทําขอมูลประกอบการตรวจตรากิจการควบคุม
ประเภทที่ 1  ดังนี้ 

 
ลําดับที่ .......…….  วันที่ ......................................................................... 
ช่ือผูประกอบการ .......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู .............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร.................................................................... 
ประกอบกิจการเมื่อ ...................................................................................................................................... 
ช่ือผูตรวจสอบ .............................................................................................................................................. 
 

ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนที่อนุญาตใหจัดเก็บตาม 
กฎกระทรวงขอ 18  (ลิตร) จํานวนที่เก็บจริง (ลิตร) 

ไวไฟมาก 40  
ไวไฟปานกลาง 227  
ไวไฟนอย 454  
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 กิจการควบคุมประเภทที่ 2 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีข้ันตอนการดําเนินการเมื่อมีผูแจงประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2  ตามแบบ ธพ.น. 1 ดังนี้ 
  1. เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงการประกอบกิจการแลว ใหตรวจสอบเอกสาร และ
ตรวจที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการวาอยูในเขตผังเมืองรวมหรือไม ถาเห็นวาถูกตองและครบถวนแลว
ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น. 2 ในวันที่รับแจงเพื่อเปนหลักฐานใหแกผูแจง 
  2. กรณีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการแจงแลวถาปรากฏวาไมถูกตอง
ครบถวน ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูแจงทราบภายในวันที่รับแจงเพื่อนําไปแกไขใหถูกตองและ
ครบถวนตอไป 
  3. เมื่อออกใบรับแจงแลวใหรายงานสํานักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันออกใบรับแจง 
  4. พนักงานเจาหนาท่ีตองออกไปตรวจสถานที่ท่ีแจงไว หากพบวามีการประกอบ
กิจการไปกอนที่จะแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ บุคคลนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  5. พนักงานเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบสถานที่ หากพบวาการแจงของผูประกอบ
กิจการไมถูกตองหรือไมครบถวน ผูประกอบกิจการตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งการใหผูแจงแกไขหนังสือแจงใหถูกตองภายใน 7 วัน หากฝาฝน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ 
  6. เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบพบในภายหลังวาการแจงไมถูกตองหรือไม
ครบถวน และมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอผูประกอบกิจการแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงาน
สํานักงานพลังงานภูมิภาค ทราบภายใน 30 วัน 
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แบบตรวจสอบการรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
 

วันที่ ......................................................................... 

ช่ือผูประกอบการ .......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู .............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร .................................................................... 
ช่ือผูตรวจสอบ .............................................................................................................................................. 

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
ลงช่ือแทนนิติบุคคลมีอายุที่ออกใหไมเกิน 180 วัน (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 

4)  สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลผูแจง 
     (กรณีตัวแทนของนิติบุคคลหรือบุคคลเปนผูแจง) 

 

5)  สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3ก หรือ สค.1 หรือหลักฐาน
การยินยอมใหใชที่ดินจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น 

 

6)  สําเนาเอกสารแสดงวา ผูแจงมีสิทธิ์ใชที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน  
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เอกสารประกอบการพิจารณารับแจง ถูกตอง/ครบถวน 
(ระบุเอกสารอางอิง) 

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) แบบกอสรางถังน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญพรอมระบบทอและ
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

 

11) รายการคํานวณความมั่นคง แข็งแรงของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาด
ใหญ  จํานวน 1 ชุด 

 

12) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูคํานวณความมั่นคงแข็งแรง
ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือ
พ้ืนดินขนาดใหญ และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมพรอมทั้งแนบ
ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

13) อื่น ๆ (ถามี)   
 
  ออกใบรับแจง ธพ.น.2 ได 
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 กิจการควบคุมประเภทที่ 3 
  เมื่อผูประสงคประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตามแบบ ธพ.น. 3 ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ  หากเห็นวาถูกตองก็ใหแจงสํานักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อนัด
หมายตรวจสอบสถานที่รวมกัน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เจาหนาท่ีท้ังสองฝายออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตรวมกัน โดยตรวจสอบจุด
ท่ีตั้งของสถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เชนความกวางของ
ถนน ระยะหางเชิงลาดสะพาน ทางโคง ทางแยก ฯลฯ ตามขอกําหนดพรอมท้ังตรวจสอบวาสถานที่ตั้งอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายอื่นดวยหรือไม เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง เปนตน 
  2. ผลการตรวจสอบสถานที่ ใหเจาหนาท่ีผูตรวจสอบลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบ
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
สวนทองถิ่นตองแจงใหผูขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตองใหพิจารณาออก
ใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. 4 และเรียกเก็บคาธรรมเนียม แลวสําเนาใบอนุญาตไปใหสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน เพื่อเปนหลักฐาน 
 
 



มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

24 บทที่ 4   การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

แบบตรวจสอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

วันที่ ......................................................................... 

ช่ือผูประกอบการ .......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู .............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................................... โทรสาร .................................................................... 
ช่ือผูตรวจสอบ .............................................................................................................................................. 

ประเภทสถานทีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่สาม 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ) 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. (ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ) 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่สอง (สถานีบริการทางน้ําขนาดใหญ

เก็บน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเบนซิน) 
 

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต ถูกตอง/ครบถวน 
(ระบุเอกสารอางอิง) 

1)  เอกสาร ธพ.น.3    
2)  เอกสารประกอบคําขออนุญาต  
3)  เอกสารการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  
4)  สํานักงานพลังงานภูมิภาคแจงผลการตรวจสอบแบบแปลน  
5)  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  
  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
เจาหนาท่ีไปดําเนินการตามขอ  7. 
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4.2    ดานบุคลากร 
 การปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเกี่ยวของกับการตรวจสอบเอกสาร แบบแปลนของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผูประกอบกิจการฯ ไดยื่นเรื่องแจงการประกอบกิจการหรือขออนุญาตกอสราง หรือขอดัดแปลง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการตอใบอนุญาต และการออกตรวจสถานีบริการน้ํามันเชื่อเพลิง 
 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเตรียมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหเหมาะสมกับลักษณะ
งาน โดยเจาหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
ประเภท คุณสมบัติ 
กิจการควบคุมประเภทที่ 1 
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา 

 
 หมายเหตุ กรณีไมมีเจาหนาท่ีตามคุณสมบัติขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรขอ
ความรวมมือจากสวนราชการที่ถายโอน หรือสวนราชการที่เกี่ยวของสงขาราชการมาใหขอแนะนําและ
ชวยเหลือการปฎิบัติตามภารกิจไปพลางกอน 
 
4.3    ดานการจัดการระบบขอมูล 
 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกิจการที่อาจกอใหเกิดอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากเปน
สถานที่เก็บวัสดุไวไฟจํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงในพื้นที่ จึงควรจัดทําทะเบียนผูประกอบกิจการ โดยแยกตามประเภทของกิจการควบคุมเปน
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 โดยระบุสถานที่ตั้ง ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจัดเก็บแยกแตละ
ประเภท ปท่ีเริ่มดําเนินกิจการ พรอมท้ังระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจง โดยจัดทําแบบขอมูลการ
ตรวจสอบตามภาคผนวก 
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4.4    ขอแนะนําสําหรับผูประกอบกิจการ 
 ในปจจุบันสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กสวนใหญยังไมสามารถจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
จากบริษัทผูคาน้ํามันรายใหญโดยตรง จึงตองซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการหรือผูคารายยอยมา
จําหนาย  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันไมใหผูประกอบการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีไมไดคุณภาพมาจําหนาย ซึ่ง
จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน จึงกําหนดขอแนะนํา ดังนี้ 
 1) กรณีท่ีซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมน้ํามัน) โดยตรง 
ควรปฏิบัติดังนี้ 
   ตรวจสอบถังท่ีนําไปใสน้ํามัน จะตองไมมีสิ่งสกปรก น้ํา หรือน้ํามันชนิดอื่น คางอยู

ภายในถัง 
   ไมควรนําถังน้ํามันที่ เคยบรรจุน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งมาบรรจุน้ํามันชนิดอื่น 

นอกจากน้ํามันชนิดท่ีเคยบรรจุ  เพราะที่กนถังอาจมีน้ํามันชนิดเดิมคางอยู และจะ
ทําใหเกิดการปนเปอนกับน้ํามันชนิดใหมลงไป ซึ่งจะทําใหคุณภาพของน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมถูกตองได 

 2) ในกรณีท่ีมีผูนําน้ํามันเชื้อเพลิงมาจําหนาย ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ไม
ควรซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีผูเสนอขายในราคาที่ถูกกวาความเปนจริง เพราะอาจเปนน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมี
คุณภาพไมถูกตองตามกฎหมาย  
 3) ใหตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  และราคาที่ตองชําระใหถูกตอง  และใหขอ
ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชนิด และปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงทุกครั้งท่ีมีการซื้อน้ํามัน 
 4) ควรตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงในเบื้องตนกอนทุกครั้ง เพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ
และถูกตองตามกฎหมาย โดยปฏิบัติดังนี้ 
   การทดสอบโดยวิธีสังเกตสีของน้ํามันเชื้อเพลิง  
   - เบนซินออกเทน 91 ตองมีสีแดง 
   - เบนซินออกเทน 95  ตองมีสีเหลือง 
   - ดีเซลหมุนเร็ว   ตองมีสีเหลืองอมน้ําตาล 
   - น้ํามันกาด  ตองไมมีสี 
   การทดสอบโดยวิธีหยดน้ํามันเชื้อเพลิงลงบนกระดาษ 
   เพื่อทดสอบน้ํามันเบนซินที่ถูกปลอมปนดวยน้ํามันกาด หรือน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 

สามารถทําโดยหยดน้ํามันลงบนกระดาษสําเนาบาง ใหมีขนาดประมาณเหรียญ 1 บาท 
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แลวจับเวลาตั้งแตเริ่มหยดจนกระทั่งน้ํามันระเหยหมด เบนซินออกเทน 91 และ 95 
ใชเวลาในการระเหยประมาณ 45 วินาที 

    ถาหากใชเวลาในการระเหยเกินเวลาดังกลาวใหสงสัยไวกอนวาน้ํามันเชื้อเพลิง
นั้นอาจมีน้ํามันดีเซล หรือน้ํามันกาดปนอยูดวย  โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีน้ํามันดีเซล
ปนอยู จะปรากฎเปนคราบติดจนสังเกตไดชัดเจน 

    แตในกรณีท่ีใชเวลาระเหยเร็วกวาท่ีกําหนดและมีกลิ่นฉุนผิดปกติ  ใหสงสัยไว
กอนวาน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น อาจมีสารท่ีมีคุณสมบัติคลายน้ํามันเบนซินปนอยู ซึ่งจะ
ทําใหคาออกเทนต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด 

   การทดสอบควรทดสอบในหองท่ีมีแสงสวางเพียงพอ และไมมีลม 
 5) กรณีท่ีไมแนใจวามาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง (มิเตอร) ของสถานีบริการมีความถูกตอง
หรือไม ควรขอความรวมมือศูนยช่ังตวงวัด สํานักงานชั่งตวงวัดเขต กรมการคาภายในที่รับผิดชอบใน
ทองท่ีนั้น ตรวจสอบความถูกตองใหได   
 6) ขอแนะนําสําหรับพนักงานเติมน้ํามันในการปฏิบัติงานประจําวัน 
   กอนเริ่มเปดบริการประจําวัน 
   - ตรวจเช็คสตอกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมี 
   - ตรวจเช็คอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังระบบไฟฟา

ใหมีความพรอม หากชํารุดเสียหายตองแจงผูดูแล  หามใหใชงานและตอง
ซอมแซมใหเรียบรอย 

   - ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองไมประมาท ใหระมัดระวังในการทําหนาท่ี  ดูแล
ใหรถดับเครื่องยนต และไมใหมีการสูบบุหรี่ หรือหามกอประกายไฟ 

   กอนปดการใหบริการ 
   - ปดไฟฟา ปดระบบสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหเรียบรอย เก็บอุปกรณตางๆ ในที่

เก็บใหถูกตอง 
   -  ตรวจเช็คสตอกน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ 
   ควรมีท่ีสําหรับพนักงานเติมน้ํามันไดลางทําความสะอาดรางกายไดสะดวก พรอม

ท้ังสบูสําหรับชําระลาง ไมควรใชผงซักฟอก 
   หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันปโตรเลียมบอย ๆ หรือนาน ๆ และลางดวยสบูทันที

เมื่อเสร็จงาน 
   หลีกเลี่ยงการลางมือดวยน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด หรือน้ํามันโซลา ควรใชสบู 
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   ระวังเสื้อผา ถุงมือ ถุงเทา และรองเทามิใหเปยกน้ํามัน และเมื่อเปยกใหถอดเปลี่ยน
ทันที ไมควรใสเสื้อผา ถุงมือ ถุงเทาและรองเทาท่ีเปยกน้ํามัน 
   ผาเช็ดมือท่ีช้ืนดวยน้ํามันไมควรเก็บไวในกระเปากางเกง 
   หลีกเลี่ยงการสูดดมไอน้ํามัน 
   หลีกเลี่ยงการดูดน้ํามันดวยสายยาง โดยใชปากดูด 
 
 หมายเหตุ ผูท่ีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนดมีความผิดตาม

มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 และตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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รายละเอียดลักษณะ และปริมาณการเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 1, 2 
 

ลําดับท่ี สถานประกอบกิจการ 
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ชนิด 
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ภาชนะบรรจ ุ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) 

1 สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
ลักษณะที่หนึ่ง (รานจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงรายยอย) 

ไวไฟมาก 
ไวไฟปานกลาง 
ไวไฟนอย 

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

ไมเกิน 40 ลิตร 
ไมเกิน 227 ลิตร 
ไมเกิน 454 ลิตร 

2 สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
ลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็ก 
หรือเพื่อการเกษตร) 

ไวไฟมาก 
 
ไวไฟปานกลาง 
 
ไวไฟนอย 

- ขวด, กระปอง, ถงั, ถัง
เก็บบนดินขนาดเลก็ 

- ขวด, กระปอง, ถงั, ถัง
เก็บบนดินขนาดเลก็ 

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

-   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 

3 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปมถัง
ลอยริมถนนขนาดเล็ก) 

ไวไฟมาก 
ไวไฟปานกลาง 
ไวไฟนอย 
ไวไฟนอย (หลอลืน่) 

- 
- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 
- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 
- ขวด, กระปอง 

(หามเก็บ) 
รวมกันไมเกิน 
10,000 ลิตร 

ไมมีขอกําหนด 

4 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือ
หมุน) 

ไวไฟมาก 
ไวไฟปานกลาง 
ไวไฟนอย 
ไวไฟนอย (หลอลืน่) 

- ถัง 
- ถัง 
- ถัง 
- ขวด, กระปอง 

-   ไมเกิน 300 ลิตร 
-   ไมเกิน 500 ลิตร 
 

       ไมมีขอกําหนด 

5 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภท จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานี
บริการทางน้ําขนาดเล็ก) 

ไวไฟมาก 
ไวไฟปานกลาง 
ไวไฟนอย 
 
ไวไฟนอย (หลอลืน่) 

- 
- ถังเก็บที่ติดตั้งภายใน
โปะเหล็กถังเก็บบนดิน
ขนาดใหญ 

- ขวด, กระปอง 

(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 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาการสัมผัส ชนิดของน้ํามันที่สัมผัส และสภาพของผิวหนังวาไวตอการแพเพียงไร 
  2) การสูดดมเขาปอด 
   อันตรายจากการสูดดมเขาปอดมักจะเกิดกับเชื้อเพลิงเบา เชน น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันกาด  การสูดดมในปริมาณมาก นอกจากจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองในหลอดลมและปอด
เนื่องจากน้ํามันสัมผัสผิวเยื่อแลวยังกอใหเกิดการขาดออกซิเจนดวย อาการที่เกิดข้ึนอาจมีได ดังนี้ คือ 
วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส ออนเพลีย งวงนอน และอาจตายไดหากขาดออกซิเจนเปนเวลานานเกินไป 
  3) การกลืนเขาสูกระเพาะอาหาร 
   ในน้ํามันเชื้อเพลิงมีสารเคมีเพิ่มคุณภาพตาง ๆ ท่ีเติมในน้ํามัน ซึ่งอาจเปนพิษตอ
รางกายได เชน สารตะกั่วในเบนซิน สารเพิ่มคุณภาพบางตัวในน้ํามันหลอลื่น การกลืนน้ํามันปโตรเลียม
เขากระเพาะอาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส ปวดทอง และทองเดินได 
 4.5.2 การรักษาเบื้องตน 
  เมื่อสัมผัสและเกิดอาการระคายเคือง ใหรีบลางดวยสบู ไมควรลางดวยผงซักฟอก และ
ควรปรึกษาแพทยเมื่อเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส หรือปวดศีรษะเนื่องจากสูดดมไอของน้ํามันเชื้อเพลิงเขา
ไปมาก ใหพาไปยังท่ีโลงมีอากาศบริสุทธิ์ ใหความอบอุนและพักผอน หากอาการรุนแรงอาจตองชวยผาย
ปอดหรือใหออกซิเจน หากไมดีข้ึนใหรีบพาไปพบแพทยทันที 
  เมื่อเกิดกลืนน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูกระเพาะอาหาร ใหดื่มนม หรือน้ําอุนราว ¼ ลิตร แลว
รีบนําสงโรงพยาบาล หามลวงคอใหอาเจียนอยางเด็ดขาด เพราะจะเกิดความเสี่ยงท่ีน้ํามันที่สํารอกออกมา 
จะไหลยอนเขาไปในหลอดลมและปอด ซึ่งจะทําใหเกิดอาการขาดออกซิเจนเปนปอดบวม เนื่องจาก
สารเคมีและมีอันตรายถึงชีวิตได 
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สําหรับรูปแบบสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานขนาดเล็กในชุมชนชนบท มีตัวอยางดังนี้ 

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

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-6 รูปดานหนาถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร 
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34 บทที่ 4   การกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-7 รูปดานทายถังน้ํามันฐานสกีขนาดบรรจุไมเกิน 9,600 ลิตร 

 
รูปที่ 4-8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน) 
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รูปที่ 4-9 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 และประเภท ง. ท่ีตั้งอยูรวมกัน 

 
รูปที่ 4-10 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 


