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(แบบตัวอยาง) 
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บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
เขียนที่……………………………………………วัน เดือน ป ท่ี ตรวจตรา……………..………………... 
โดยพนักงานเจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
สังกัด……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

1.1          บริษัท             หจก.           บุคคลธรรมดา เจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ 
  ………………………………………………..โดย…………………………….……………… 
  ช่ือ…………………..……….ช่ือสกุล………………….…………..ช่ือสถานที่ประกอบการคา 
  (ปายช่ือ)……………………………………………….ตั้งอยูเลขที่…………………………….. 
  หมูท่ี……………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………………..…… 
  ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………… 
  รหัสไปรษณีย……………………..โทรศัพท…………………………………………….……. 
  (สถานที่ท่ีติดตอได)………………………………………………………………………..…… 
  …………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลงิของผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาม  ม.7 แหง พรบ. การคา 
  น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
   เปน เครื่องหมายการคา บริษัท………………………………………………………. 
   ไมเปน 
 1.3 ตั้งอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิน่…………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………...……………... 
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 1.4 ตั้งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจ……………………………………………………….....………. 
  ………………………………………………………………………………………...………... 

2. ตรวจสอบประเภทและลักษณะการประกอบกจิการควบคุม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชือ้เพลิง  
 พ.ศ. 2542 ทั้ง 3 ประเภท (เฉพาะกิจการที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 2.1 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 ประกอบกิจการไดทันที 
   สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 (รานจําหนายน้าํมันเชื้อเพลิงรายยอย) 
 2.2 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองแจงพนักงานเจาหนาท่ีกอนประกอบกิจการ 
   สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กหรอืเพื่อการเกษตร) 
   สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
   สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมอืหมุน) 
   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. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของการประกอบกจิการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 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 ไดรับแจงการดาํเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
          พ.ศ. 2542  (แบบ ธพ.น. 2) 
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   ถูกตอง ใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
    เลขที่……….ออกใหเมื่อวันที…่…..เดือน………………พ.ศ……...…… 
    ออกโดย พนักงานเจาหนาท่ี………………………………………...…… 
   ไมถูกตอง เนื่องจาก……………………………………………...………………….. 
 3.4 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พ.ร.บ.  
  ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (แบบ ธพ.น. 3) ใบอนุญาตเลขที่…………………………… 
  ออกใหเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………………พ.ศ. ………….………. 
  หมดอายุวันที…่……………….เดือน……………………….…………พ.ศ. …………….…… 
  ผูอนุญาต………………………………………….……………………………………………... 
 3.5 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตราย 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……………………………………………………………... 
 3.6 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ไดรับใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการที่นารังเกียจ หรืออาจ 
  เปนอันตรายแกสุขภาพ 
   ถูกตอง ใบอนุญาตเลขที่…………………………...….ประจําป พ.ศ…………… 
    ออกใหเมื่อวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……..…….. 
    หมดอายุวันที…่…………เดือน………………………..พ.ศ………..….. 
    ผูอนุญาต………………………………………………………………… 
   ไมถูกตอง/ไมมี   เนื่องจาก…………………………………………………………….. 
 3.7 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 เปนผูเอา 
  ประกัน โดยจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยใหบุคคล หรือ นิติบุคคล ผูไดรับ 
  ความเสียหายอนัเนื่องมาจากการประกอบกิจการฯตามกฎกระทรวง 
 
   ไดจัดทํา กรมธรรมประกันภัย หมายเลข……….…………ประเภท……....……… 
    มูลคาเอาเงินประกัน…………..………บาท (……………….…………..) 
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    จากบริษัทประกันภัยช่ือ…………………………………………………. 
   ไมไดจัดทํา ……………………………………………………………………………. 
 3.8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสถานบริการท่ีเขาขายจะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปองกันและ 
  ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยจะตองจดัทําใหมีปายประชาสัมพันธสถานบีริการ 
  จํานวน 1 ปาย และปายรณรงคตอตานยาเสพติด 1 ปาย รวม 2 ปาย 
   มี 
   ไมมี แจงใหผูประกอบกิจการดําเนินการจัดทําโดยดวน ฝาฝนมีความผิดตาม 
    พระราชบัญญัติฯ (มาตรา 15ทว)ิ 
 3.9 สถานที่ประกอบกิจการแหงนี้มีแบบแผนผังบริเวณและแบบกอสรางที่ไดรบัความเห็นชอบจาก 
  กรมโยธาธิการหรือกรมธุรกจิพลังงานหรอืไม 
   มี 
   ไมมี แจงใหผูประกอบการตองจัดทําแบบแผนผังและแบบกอสรางขอรับ 
    ความเห็นชอบใหม 
 3.10 สถานที่ประกอบกิจการ ไดมีการติดแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 
    ถูกตอง 
   ไมถูกตอง เนื่องจาก………………………………………………………………… 
 
4. ตรวจสอบการเก็บ / ต้ังถังเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมระบบทอและอุปกรณ 
 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 ติดตั้งทอระบายไอน้ํามันถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิง 
   ถูกตอง 
   ไมถูกตอง เนื่องจาก………………………………………………………………… 
 
5. การตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
   บันทึกการตรวจสอบ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (แบบ ต.1/2) 
                บันทึกการตรวจสอบ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (แบบ ต.1/3) 
   บันทึกการตรวจสอบ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง. (หลอดแกวมอืหมุน)  
   (แบบ ต.1/4) 
 
6. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการดานการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
 6.1 งานดานสุขาภิบาลและการระบายน้ํา 
  1) จัดใหมีทอรางระบายน้ํา โดยรอบสถานประกอบกิจการ 
    ถูกตอง 
    ไมถูกตอง   เนื่องจาก……………………………………………………………… 
  2) จัดใหมีบอดักไขมัน ทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา หรือระบบบําบัดน้ําเสีย หองน้ํา     

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 พนักงานบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปนผูใชแรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียนถูกตองหรอืไม 
   ถูกตอง   จํานวน………………………คน   ถือสัญชาติ………………………… 
   ไมถูกตอง   จํานวน………………………คน   ถือสัญชาติ……………………….. 
 7.3 จํานวนพนักงานประจําสถานประกอบการ  จํานวน…………………….คน 
 
 7.4 ความเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานเจาหนาท่ี…………………………………..………… 
 ……………………………………………………………………………………..………………… 
 ……………………………………………………………………………………..………………… 
 ……………………………………………………………………………………..………………… 
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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 /  …………………………..พนักงานเจาหนาท่ี 
          (                                ) ผูครอบครองดูแลรับผิดชอบ         (                                ) 
 
 
 
………………………………….  พนักงานเจาหนาท่ี    …………………………..พนักงานเจาหนาท่ี 
          (                                )                                                      (                                ) 
 
 


