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ค�ำน�ำ
กรมธุรกิจพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษา การใช้
การขนส่งและการจ�ำหน่ายน�้ำมัน ของการประกอบกิจการคลังน�้ำมัน สถานีบริการน�้ำมัน สถานที่เก็บรักษา
น�้ำมัน ถังขนส่งน�้ำมันและระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ออก
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ประกอบกับ
การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมบางส่วน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
และบางส่วนยังได้มีการมอบหมายให้ราชการส่วนภูมิภาคด้วย
ในการนี้ กรมธุรกิจพลังงานจึงได้จัดท�ำคู่มือนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบกิจการควบคุมน�้ำมัน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแนว
เดียวกัน
ส�ำนักความปลอดภัยธุรกิจน�้ำมัน
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรกฎาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
								
ค�ำน�ำ
บทที่ ๑ พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย  
		
พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖
บทที่ ๓ ภารกิจงานควบคุมน�้ำมัน
- ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของพลังงานจังหวัด   
- ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด  
- ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
บทที่ ๔  แนวทางปฏิบัติงาน
- แนวทางปฏิบัติงานด้านการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมัน ตามวาระและ
ครบวาระ
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ภาคผนวก
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

บทที่ ๑

พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว
ไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบนั และทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วสมควรปรับปรุง
การควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ของการประกอบกิจการตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ ได้เพิ่มบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจรัฐในการจัดให้มีคลังน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงและระบบการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทางท่อ และบทบัญญัตใิ นเรือ่ งของสัมปทาน รวมทัง้ ให้มกี ารก�ำหนดรายละเอียด
ต่างๆ เกีย่ วกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บรักษาและการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงพร้อมทัง้ ปรับปรุงบทบัญญัติ
ความผิดและโทษทางอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึง่ ใช้บงั คับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัตบิ างประการไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั จึงสมควร
แก้ไขโดยรวมกฎหมายทีเ่ ป็นเรือ่ งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยูใ่ นฉบับเดียวกันเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และ
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สมควรก�ำหนดให้กา๊ ซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอืน่ และสิง่ อืน่ ทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิง
ซึ่งมีลักษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกฎหมาย
กฎหมายอื่นที่ประกาศใช้ เพื่อแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๖ ก�ำหนดให้แก้ไข
ค�ำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”
ค�ำว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน”
ค�ำว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน”
ค�ำว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวี”
ค�ำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน”
ค�ำว่า “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน”
ค�ำว่า “ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เป็น “อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย”
๒. พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล
พ.ศ. ๒๕๖๐
ก�ำหนดให้แก้ไขมาตรา ๗๘ โดยให้มีการพิสูจน์ทราบก่อนว่า การกระท�ำความผิดที่ผู้กระท�ำเป็นนิติบุคคล และการ
กระท�ำความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ หรือการที่
3
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บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท�ำความผิด บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
โครงสร้างของพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย
ค�ำนิยาม
(มาตรา ๔)
หมวด ๑ บททั่วไป
(มาตรา ๖ – ๗)
หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
(มาตรา ๘ – ๑๖)
หมวด ๓ การประกอบกิจการควบคุม
(มาตรา ๑๗ – ๓๐)
หมวด ๔ บริการของรัฐเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง
(มาตรา ๓๑ – ๕๒)
หมวด ๕ การควบคุมและตรวจสอบ
(มาตรา ๕๓ – ๖๐)
หมวด ๖ บทก�ำหนดโทษ
(มาตรา ๖๑ – ๘๒)
หมวด ๗ บทเฉพาะกาล
(มาตรา ๘๓ – ๘๗)
ค�ำนิยาม (มาตรา ๔)
“น�้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า
(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งบิน น�ำ้ มันก๊าด น�ำ้ มัน
ดีเซล น�้ำมันเตา และน�้ำมันหล่อลื่น
(๒) สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
“การมีน�้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจ�ำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏใน
บริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
“สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
แก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจน
สิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น
“การขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน�้ำมันเชื้อเพลิงจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งไม่ว่า
โดยทางบก ทางน�้ำ ทางท่อ หรือโดยวิธีการอื่นใด
“คลังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง” หมายความว่า สถานทีท่ ใี่ ช้ในการเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามปริมาณประเภทกิจการทีก่ ำ� หนดใน
กฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำ� หนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน�้ำมันเชือ้ เพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
ถัง ท่อและอุปกรณ์ หรือเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และรวมถึงสถานทีท่ ใี่ ช้ในการเก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ
ในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แล้วแต่กรณี
(๑) ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๙ / ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สัง่ ณ วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ (ข้าราชการกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๑๗ / ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ข้าราชการต�ำรวจ)
(๓) ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (จาก “ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร”
เป็น “ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร”)
(๔) ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๓๕ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
(๕) ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สัง่ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ (ข้าราชการต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ ในเขตท้องทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จังหวัด
ยะลา และจังหวัดปัตตานี)
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๙
ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (พลังงานจังหวัด)
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
ประกาศ ค�ำสั่ง มอบหมายการเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๓
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภารกิจงานที่มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต
- การรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สอง สถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ค ลักษณะ
ที่หนึ่ง สถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ง และสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
- การอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ก สถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ข สถานีบริการน�้ำมัน
ประเภท ค ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง
(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ภารกิจงานที่มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต การอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง มอบหมายให้อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติเป็นผูอ้ นุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้แก่ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภารกิจงานทีม่ อบหมายให้เป็นผูอ้ นุญาต การอนุญาตประกอบกิจการสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มัน คลังน�ำ้ มัน และระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อจากต้นทางจนถึงสถานที่ขายหรือจ�ำหน่าย เฉพาะในส่วนของน�้ำมันดิบที่อยู่ในก�ำกับดูแลของกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ ในเขตกิจการปิโตรเลียม
(๔) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง มอบหมายให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ภารกิจงานที่มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต การอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน
ในส่วนของต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ – ๗)
- ก�ำหนดยกเว้นมิให้พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้กับน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการทหารโดยเฉพาะ แต่ให้น�ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน (มาตรา ๖)
- ก�ำหนดขอบข่ายการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยในการควบคุม ดูแล และ
การประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือนร้อนร�ำคาญ หรือความเสียหาย หรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (มาตรา ๗)
(๑) ก�ำหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจ�ำหน่าย การแบ่งบรรจุน�้ำมันเชื้อเพลิงและการควบคุมอื่นใด
เกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง
(๒) ก�ำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
และคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง และการบ�ำรุงรักษาสถานที่ดังกล่าว
(๓) ก�ำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่งและการบ�ำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว
(๔) ก�ำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
(๕) ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) ก�ำหนดการรับฟังความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการด�ำเนินกิจการหรืออนุญาตให้
ด�ำเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๗) ก�ำหนดการอื่นใดอันจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จะก�ำหนดให้เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของ
ความปลอดภัยได้ โดยให้รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมก็ได้
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (เฉพาะการประกอบกิจการควบคุมน�้ำมัน)
(๑) กฎกระทรวงควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก�ำหนดลักษณะวิธีการติดตั้ง และวิธีการทดสอบระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งในคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง สถานี
บริการน�้ำมันเชื้อเพลิงและรถขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อมีการจ่ายน�้ำมันเบนซินจากคลังน�้ำมันให้แก่รถขนส่งน�้ำมัน เมื่อ
รถขนส่งน�้ำมันถ่ายน�้ำมันจากถังขนส่งลงสู่ถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินของสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง และเมื่อมีการ
จ�ำหน่ายน�ำ้ มันให้แก่รถยนต์ตามสถานีบริการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และกฎกระทรวงนีไ้ ด้ให้อำ� นาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง
ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวงพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำ� หนดเขตพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมในการติดตัง้ ระบบควบคุมไอน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ลักษณะที่ ๒ ภายในสถานีบริการน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง ประเภท ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๓ เขต
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๓ สืบเนือ่ งจากได้มกี ารปรับปรุงลักษณะและวิธกี ารจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของคลังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง สถานทีเ่ ก็บรักษา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ กี ารจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้กบั รถขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง สถานทีท่ มี่ กี ารรับหรือจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงโดยระบบ
ขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทางท่อและจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้กบั รถขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และระบบรับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของรถขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิง จึงได้ออกประกาศกระทรวงฉบับนี้ เพื่อให้มีการเลื่อนบังคับใช้การก�ำหนดให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอ
น�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี และ
สุราษฏร์ธานี ซึ่งหากไม่เลื่อนก�ำหนดวันบังคับใช้จะไม่ทันวันที่ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่ให้มีการ
ติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ บังคับใช้
(๒) กฎกระทรวงควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ สืบเนื่องจากได้มีการขยายขอบเขตน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงให้รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงก�ำหนดบทนิยามค�ำว่า “น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง” ในกฎกระทรวงนี้ ให้เกิด
ความชัดเจนว่าไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว และได้มกี ารปรับปรุงลักษณะและวิธกี ารจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ของคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่
ที่มีการรับหรือจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อและจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน�้ำมัน
เชื้อเพลิง และระบบรับน�้ำมันเชื้อเพลิงของรถขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมาย
ล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวงพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบรับและจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังส�ำหรับระบบควบคุมไอน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การติดตัง้ ระบบรับและจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชนิดทีม่ กี ารจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเหนือถัง
(๓) กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับทีต่ งั้ แผนผัง รูปแบบ
ลักษณะของสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และลักษณะของถังหรือภาชนะทีใ่ ช้ในการบรรจุนำ�้ มันเชือ้ เพลิง วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก�ำหนดของ
กฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีเ่ กีย่ วกับระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบของถังเก็บน�ำ้ มัน
ระบบท่อน�้ำมัน และอุปกรณ์ในสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้มีการก�ำหนดระยะเวลาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�ำ้ มันและถังขนส่งน�ำ้ มัน และได้ยกเลิกข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ในการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมันและอุปกรณ์ในกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
เพือ่ ไม่ให้มกี ารปฏิบตั ทิ ซี่ ำ�้ ซ้อนกับหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�ำ้ มันและถังขนส่งน�ำ้ มัน
(๕) กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ
และลักษณะของสถานีบริการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การเก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และลักษณะของถังหรือภาชนะทีใ่ ช้ในการบรรจุ
น�้ำมันเชื้อเพลิง วิธีปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
(๖) กฎกระทรวงสถานีบริการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพิม่ เติมข้อก�ำหนดของกฎกระทรวง
สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เกี่ยวกับระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบของถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง
ใต้พนื้ ดิน ระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์ในสถานีบริการน�ำ้ มัน โดยให้มกี ารก�ำหนดระยะเวลาใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมัน
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(๗) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ก�ำหนดประเภทกิจการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการแจ้งและการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ การขออนุญาตและออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ในส่วนของน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวงพลังงานบังคับใช้
จ�ำนวน ๒ ฉบับ และประกาศกรมธุรกิจพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก�ำหนดให้มีการ
คุ้มครองบุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย การระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดย
ได้มีก�ำหนดวงเงินเอาประกัน จ�ำนวนเงินการชดใช้ต่อบุคคลภายนอก และอายุของกรมธรรม์ประกันภัย
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง ก�ำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลส�ำหรับ
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามความกว้างของถนน และก�ำหนดแยก
ประเภทของสถานีบริการน�้ำมันประเภท ก และ ข ตามขนาดความกว้างของถนนที่สถานีบริการน�้ำมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติด
เขตทางหลวง เขตถนนสาธารณะ เขตถนนส่วนบุคคล
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น
แบบค�ำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก�ำหนดสถานที่แจ้ง
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  และสถานที่ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พร้อมด้วย
แบบค�ำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบค�ำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ลักษณะของสถานที่ แบบค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบค�ำขอโอนใบอนุญาตของการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ทั้งในส่วนของน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
(๘) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ ระกอบกิจการน�ำ้ มัน พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้กำ� หนดแบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ก�ำหนดขอบเขตบริเวณอันตรายของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
น�้ำมัน ลักษณะและวิธีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า และกฎกระทรวงนีไ้ ด้ให้อำ� นาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารออกประกาศกระทรวง
พลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต ในบริเวณที่มีการถ่ายเทน�้ำมันภายในสถานที่ประกอบกิจการน�้ำมัน
ซึ่งในสถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากการถ่ายเทน�้ำมัน เช่น จากรถขนส่งน�้ำมันลงสู่
ถังเก็บน�ำ้ มัน จากหัวจ่ายน�ำ้ มันลงสูถ่ งั น�ำ้ มันของรถยนต์ เป็นต้น ดังนัน้ เมือ่ มีการถ่ายเทน�ำ้ มันย่อมเกิดการสะสมของไอน�ำ้ มัน
และหากไม่มีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้า จ�ำนวนและระยะห่างของตัวน�ำลงดิน
ที่ถังเก็บน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้าที่ถังเก็บน�้ำมัน จ�ำนวนและระยะห่างของตัวน�ำ
ลงดินทีถ่ งั เก็บน�ำ้ มัน ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและประโยชน์ในการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า จึงก�ำหนดให้ถงั เก็บ
น�้ำมันเหนือพื้นดิน ต้องติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้าให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และยกเว้นให้ถังเก็บน�้ำมันขนาดใหญ่
เหนือพืน้ ดิน ทีม่ ปี ริมาณความจุตงั้ แต่ ๒,๕๐๐ ลิตรขึน้ ไป ไม่ตอ้ งติดตัง้ ตัวน�ำล่อฟ้า แต่ให้ใช้โครงสร้างและลักษณะของถังตามที่
ก�ำหนดในประกาศนี้เป็นตัวน�ำล่อฟ้า และก�ำหนดให้ถังเก็บน�้ำมันต้องติดตั้งตัวน�ำลงดินตามจ�ำนวนและระยะห่างของ
การติดตั้งแต่ละจุด
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๙) กฎกระทรวงคลังน�ำ้ มัน พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับทีต่ งั้ แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของคลัง
น�้ำมัน ก�ำหนดลักษณะและการบ�ำรุงรักษาถังเก็บน�้ำมันหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมันและอุปกรณ์
รวมถึงการก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การป้องกันและระงับอัคคีภยั การจัดให้มแี ละบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครือ่ งมืออืน่ ใดภายใน
สถานที่ดังกล่าว และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวง
พลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้กำ� หนดวิธกี ารในการออกแบบ การประกอบและติดตัง้ ถังเก็บน�ำ้ มัน รวมถึงการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�ำ้ มัน ระบบ
ท่อน�้ำมันและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน�้ำมัน ถังน�้ำมัน และถังเก็บน�้ำมัน
ขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน�ำ้ มันโดยเฉพาะทีม่ รี ะบบดับเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำ� หนดมาตรฐานระบบดับเพลิงส�ำหรับอาคาร
เก็บน�้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง ซึ่งต้องเป็นระบบดับเพลิงแบบน�้ำผสมโฟม รวมไปถึงการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งกระป๋องน�้ำมัน ถังน�้ำมัน และถังเก็บน�้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน�้ำมันดังกล่าว ซึ่งแยกเป็นประเภทตั้งบนชั้นวาง
ผลิตภัณฑ์ (rack) และตั้งบนแท่นวางผลิตภัณฑ์ (pallet)
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน�้ำมัน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน�้ำมัน ซึ่งในรายงาน
ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ  รายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงอันตราย  วิธีการบ่งชี้อันตรายและ
การประเมินความเสีย่ ง และแผนงานบริหารการจัดการความเสีย่ ง  ซึง่ ผูป้ ระกอบการคลังน�ำ้ มันต้องแสดงรายงานการประเมิน
ความเสีย่ งเมือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน�ำ้ มัน และหากมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงลักษณะของสถานประกอบการ
ต้องจัดท�ำรายงานและต้องเก็บไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๑๐) กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
และตรวจสอบน�้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก�ำหนด
ระดับของผู้ทดสอบและตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หนังสือ
รับรองของการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบค�ำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการทดสอบและตรวจสอบน�ำ้ มัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำ� หนดแบบค�ำขอหนังสือรับรอง และแบบหนังสือ
รับรองของผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน
(๑๑) กฎกระทรวงก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละการฝึ ก อบรมผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม น�้ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด คุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูฝ้ กึ อบรมและวิทยากร จัดให้มหี ลักสูตรของการฝึก
อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามประเภทของการประกอบกิจการ และกฎกระทรวงนีไ้ ด้ให้อำ� นาจในการออก
กฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แบบค�ำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจ�ำตัวและหลักสูตร
การฝึกอบรมของผูฝ้ กึ อบรม วิทยากร และผูป้ ฏิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำ� หนดให้ผทู้ ไี่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด / ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง
ประเภทของผูฝ้ กึ อบรมและวิทยากรทีป่ ระสงค์จะฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงแบบค�ำขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบค�ำขอ
ต่ออายุใบรับรอง แบบค�ำขอใบแทนใบรับรอง และแบบใบแทนใบรับรอง / ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนบัตรประจ�ำตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน หน้าที่ ประเภทของผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงแบบค�ำขอรับบัตรประจ�ำตัวฯ แบบบัตรประจ�ำตัวฯ
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แบบค�ำขอต่ออายุบัตรประจ�ำตัวฯ แบบค�ำขอใบแทนบัตรประจ�ำตัวฯ และแบบใบแทนบัตรประจ�ำตัวฯ / ก�ำหนดหลักสูตร
การฝึกอบรม เกณฑ์การประเมินผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่
(๑๒) กฎกระทรวงการขนส่งน�ำ้ มันโดยถังขนส่งน�ำ้ มัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขนส่งน�ำ้ มัน
ก�ำหนดลักษณะของถัง หรือภาชนะที่ใช้ในการขนส่งน�้ำมัน และการบ�ำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว และก�ำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมาย
ล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง แบบรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุของถังขนส่งน�ำ้ มัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำ� หนดแบบ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน�้ำมันให้เป็นไปตามท้ายประกาศ โดยก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน
ต้องรายงานข้อมูลถังขนส่งน�้ำมัน วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ และสรุปข้อมูลการเกิดเหตุแจ้งต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(๑๓) กฎกระทรวงการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�ำ้ มันและถังขนส่งน�ำ้ มัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการ
บ�ำรุงรักษาถังหรือภาชนะทีใ่ ช้ในการบรรจุหรือขนส่งน�ำ้ มัน และก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การจัดให้มแี ละบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
หรือเครือ่ งมืออืน่ ใด เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจ�ำหน่าย และการแบ่งบรรจุนำ�้ มันของ
สถานีบริการน�้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน คลังน�้ำมัน และถังขนส่งน�้ำมัน อันเป็นมาตรการในการป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับถัง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือของสถานที่ประกอบกิจการน�้ำมันที่ได้มีการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งจนอาจ
เกิดการช�ำรุด รั่วซึม หรือสึกกร่อน และกฎกระทรวงนี้ได้ให้อ�ำนาจในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการออก
ประกาศกระทรวงพลังงานบังคับใช้ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง การทดสอบถังเก็บน�ำ้ มันใต้พนื้ ดินโดยวิธกี ารอืน่ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำ� หนดวิธกี าร
ทดสอบถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน โดยวิธีการอื่นเพิ่มเติมจากวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและ
ถังขนส่งน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงนี้ โดยได้ก�ำหนดวิธีการทดสอบเพิ่มเติมอีก
๒ วิธี คือวิธี MassTech 002 Ullage Test System ประกอบกับวิธี MassTech 2 Wet Test และวิธี EZY 3 Locator Plus
และในการด�ำเนินการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน US EPA
หมายเหตุ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่าง (ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
- ร่างกฎกระทรวงระบบขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ พ.ศ. …. (ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ที่เกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และ
ลักษณะของระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ก�ำหนดลักษณะและวิธีการออกแบบและการก่อสร้าง การด�ำเนินการทดสอบ
และตรวจสอบ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดของระบบการขนส่ง
น�้ำมันทางท่อ รวมถึงข้อก�ำหนดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ ส�ำหรับระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อที่ได้รับ
อนุญาตเดิม
- ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการด�ำเนินการกรณีเกิดอุบตั เิ หตุทที่ ำ� ให้ระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อช�ำรุดเสียหาย พ.ศ. .... (ร่างประกาศได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และรอกฎกระทรวงมีผลบังคับ เพื่อประกาศ
บังคับใช้ตอ่ ไป) ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั เิ มือ่ มีอบุ ตั เิ หตุทที่ ำ� ให้ระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ
ช�ำรุดเสียหาย จนท�ำให้เกิดการรั่วไหลของน�้ำมัน หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยได้มีการก�ำหนดให้ต้องหยุดการขนส่งน�้ำมัน
ในส่วนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ก�ำหนดระยะเวลาการแจ้งอุบตั เิ หตุตอ่ กรมฯ การจัดท�ำรายงานอุบตั เิ หตุ และการก�ำหนดแบบรายงาน
อุบัติเหตุท้ายประกาศ
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา ๘ -๑๖)
คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ภาคราชการ จ�ำนวน ๙ คน ภาคเอกชน จ�ำนวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งช�ำนาญการเฉพาะด้าน จ�ำนวน ๖ คน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ รวม ๑๙ คน (มาตรา ๘)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการ
(๓) อธิบดีกรมเจ้าท่า
กรรมการ
(๔) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กรรมการ
(๕) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรรมการ
(๖) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
(๗) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
(๘) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการ
(๙) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรรมการ
(๑๐) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรรมการ
(๑๑) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
(๑๒) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
(๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
(๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
(๑๕) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
(๑๖) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย
กรรมการ
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
กรรมการ
(๑๘) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง
กรรมการ
(๑๙) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
กรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ต�ำแหน่งเลขที่ ๒
(๒) รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ต�ำแหน่งเลขที่ ๓
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๙)
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ หรือก�ำหนดแนวทาง หรือลักษณะการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ให้ค�ำแนะน�ำต่อรัฐมนตรีในการออกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติ
(๓) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔
(๔) สอดส่องดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(๕) ให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจ�ำหน่าย การแบ่งบรรจุ และ
การควบคุมอย่างอื่น
(๖) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
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คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะ
อนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย และปัจจุบนั คณะกรรมการฯ
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
หมวด ๓ การประกอบกิจการควบคุม (มาตรา ๑๗ - ๓๐)
แบ่งประเภทกิจการควบคุมของการประกอบกิจการตามระดับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเป็น ๓ ประเภท (มาตรา๑๗)
ประเภทที่ ๑ ประกอบกิจการได้ทันที
ประเภทที่ ๒ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบกิจการ
ประเภทที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
รัฐมนตรีมอี ำ� นาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดเขตห้ามประกอบกิจการในบางพืน้ ทีท่ เี่ ห็นว่าน่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๒๙)
หมวด ๔ บริการของรัฐเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา ๓๑ – ๕๒)
ก�ำหนดให้รัฐจัดให้มีคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ โดยให้มีอ�ำนาจในการเวนคืน
ที่ดินเอกชนเพื่อใช้ในกิจการ รวมทั้งมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่การด�ำเนินการของรัฐหรือหากมีความจ�ำเป็นสามารถ
ให้เอกชนรับสัมปทานในการด�ำเนินการนี้ก็ได้
คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
เพื่อให้บริการ (มาตรา ๓๑)
คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดให้มีคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน�้ำมัน
เชื้อเพลิงทางท่อ (มาตรา ๔๓)
การจัดท�ำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ (มาตรา ๓๔)
พระราชบัญญัตนิ ี้ ได้กำ� หนดให้กรมธุรกิจพลังงานออกหลักเกณฑ์การจัดท�ำเครือ่ งหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อ เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งน�้ำมันทางท่อเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นการป้องกัน
อันตรายต่อประชาชนและระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออก “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดท�ำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ  พ.ศ. ๒๕๕๔”
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๔ บริการของรัฐเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง
คณะรัฐมนตรี จัดให้มี คลังน�้ำมัน/ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ เพื่อให้บริการได้ ๒ แนวทาง
คณะรัฐมนตรี อาจอนุมัติให้ หน่วยงานของรัฐ (ม.๓๑)
หน่วยงานของรัฐ  อ�ำนาจหน้าที่และการด�ำเนินการ
- เวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(ม.๓๒)
- เข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ มิใช่ที่
อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ภายใต้เงื่อนไข
(ม.๓๓)
- ประกาศก�ำหนดเขตระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อและ
เครื่องหมายแสดงเขต (ม.๓๔)
- จัดท�ำระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ (ม.๓๕)
- จ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผูท้ รงสิทธิในทีด่ นิ (ม.๓๖)
- ห้ามบุคคลกระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายต่อระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อ (ม.๓๗)
- ข้อห้ามบุคคลกระท�ำการ และข้อยกเว้นการกระท�ำใน
เขตระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ (ม.๓๘)
- กรณีมีประกาศก�ำหนดเขตระบบการขนส่งน�้ำมันทาง
ท่อในแม่น�้ำ ล�ำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน�้ำ ห้าม
มิให้ทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือ
เครื่องจับสัตว์อย่างใดๆ ในเขต (ม.๓๙)
- มีอำ� นาจท�ำลาย หรือตัดฟันต้น กิง่ รากของต้นไม้ หรือ
สิง่ อืน่ ใดทีอ่ ยูใ่ กล้คลังน�ำ้ มัน/ระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ
(ม.๔๐)
- กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน มีอ�ำนาจเข้าไปในที่ดิน หรือ
สถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดเพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือ
แก้ไขระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อได้ (ม.๔๑)
- การกระท�ำตาม ม.๔๐ และ ม.๔๑ ต้องมิให้เกิดความ
เสียหาย แต่ถา้ เกิดความเสียหายขึน้ หน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิด (ม.๔๒)
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน ตามหมวด ๔
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำเครื่องหมายแสดงไว้ใน
บริเวณเขตระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ (ม.๓๔)

คณะรัฐมนตรี อาจอนุมัติให้ เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน
(ม.๔๓)
เอกชน (ผูร้ บั สัมปทาน) อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินการ
- ไม่มอี ำ� นาจเวนคืน ต้องให้ กรมธุรกิจพลังงาน เวนคืนให้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ม.๕๑)
- ผู้รับสัมปทาน ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ทีใ่ ช้บงั คับแก่การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐมาใช้
บังคับแก่ผู้รับสัมปทานโดยอนุโลม (ม.๕๒)
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน ตามหมวด ๔
๑. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ เครื่ อ งหมาย
แสดงไว้ ในบริ เวณเขตระบบการขนส่ ง น�้ ำ มั น ทางท่ อ
(ประกาศกรม) (ม.๓๔)
๒. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับสัมปทาน (กฎกระทรวง) (ม.๔๓ วรรคสอง)
๓. ก�ำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นค�ำขอรับสัมปทาน
(กฎกระทรวง) (ม.๔๓ วรรคสาม)
๔. ก�ำหนดวิธกี ารแสดงเจตนาในการโอน
สัมปทานของทายาทหรือผู้ช�ำระบัญชีหรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ (กฎกระทรวง) (ม.๔๖ วรรคสอง)
๕. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนสัมปทาน
(กฎกระทรวง) (ม.๔๗)
๖. กรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ด�ำเนินการเวนคืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยผูร้ บั
สัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าทดแทน (ม.๕๑)
๗. การยืน่ ขอสัมปทาน ให้ยนื่ ต่ออธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน และให้ท�ำเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง (อ�ำนาจตาม ม.๙(๓)) เพื่อพิจารณาใน
การให้สมั ปทาน และเงือ่ นไขในการให้สมั ปทานประกอบ
การพิจารณาของ ครม. (ม.๔๔)
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หมวด ๕ การควบคุมและตรวจสอบ (มาตรา ๕๓ - ๖๐)
- ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ (มาตรา ๕๓)
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้ ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�ำการ
ของสถานที่นั้น
(๒) น�ำตัวอย่างน�้ำมันเพื่อตรวจสอบ พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึด หรืออายัดน�้ำมันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุ เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด เพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อผู้อนุญาตหรือรัฐมนตรี
- กรณีพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการด�ำเนินกิจการมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร�ำคาญความเสียหายหรืออันตรายทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิง่ แวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท�ำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดก็ได้ (มาตรา ๕๔)
- กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�ำสั่งมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่ก�ำหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจสัง่ ห้ามประกอบกิจการต่อไป หรือให้ผอู้ นุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และถ้าน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงทีม่ อี ยูม่ ปี ริมาณมากกว่าทีจ่ ะมีไว้ในครอบครอง หรือทีไ่ ด้รบั อนุญาต หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายขึน้ ได้กใ็ ห้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้ประกอบกิจการขนย้ายน�้ำมันเชื้อเพลิงไปไว้ยังสถานที่ที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(๒) ในกรณีจ�ำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าด�ำเนินการขนย้ายน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด�ำเนินการขนย้ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงนัน้ และน�ำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานทีท่ ปี่ ลอดภัยก็ได้ ในกรณีเช่นนีผ้ ปู้ ระกอบกิจการต้องเป็น
ผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยในการขนย้ายและการเก็บรักษานัน้ ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงรวมกับเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงิน
จ�ำนวนดังกล่าว (มาตรา ๕๕)
- ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ (มาตรา ๕๘)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และมอบหมายให้
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย เป็นผู้ออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามประกาศ ดังนี้
(๑) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
(๒) ค�ำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๐๘ / ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอ�ำนาจในการออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
คณะกรรมการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๐)
คณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ภาคราชการ จ�ำนวน ๔ คน
ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ช�ำนาญการเฉพาะด้าน จ�ำนวน ๓ คน และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ รวม ๙ คน
(มาตรา ๖๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๓) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรรมการ
(๔) ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(๕) ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
(๙) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
กรรมการและเลขานุการ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิบดีที่ก�ำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยอุทธรณ์
(๒) ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยอุทธรณ์
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ (มาตรา ๖๐ วรรคสี่)
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี สามารถกระท�ำได้ตามเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา ๒๔)
(๒) ผู้ประกอบการไม่ยอมรับในค�ำสั่งที่อธิบดี สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการกระท�ำ ในเขตห้ามประกอบ
กิจการควบคุม (มาตรา ๓๐)
(๓) เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ ในเขตระบบการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทางท่อ เห็นว่าไม่มเี หตุอนั ควรทีท่ ำ� ให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เนื่องจากการวางท่อนั้น (มาตรา ๓๕)
(๔) ผู้ประกอบการหรือผู้รับสัมปทาน ไม่ยอมรับในค�ำสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้ระงับหรือแก้ไขหรือปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา ๕๗)
ขั้นตอนระยะเวลาของการด�ำเนินการอุทธรณ์ (มาตรา ๒๔)
- ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์
สถานที่ยื่นอุทธรณ์
ส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ ๒๕ ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา ๒๔ วรรคสาม)
ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัย
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบค�ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ (มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
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หมวด ๖ บทก�ำหนดโทษ (มาตรา ๖๑ – ๘๒)
มาตรา
พฤติการณ์ของการกระท�ำความผิด
๖๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�ำ หรือไม่ส่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ตามที่
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือเรียก
๖๒ ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ โดยไม่ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์
๖๓ ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไม่แจ้งหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
๖๔ ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งไม่ถกู ต้อง
วรรคหนึ่ง ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
๖๔ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไม่แก้ไขใบแจ้ง
วรรคสอง ให้ถกู ต้องหลังจากพนักงานเจ้าหน้าทีส่ งั่ แก้ไขภายใน ๗ วัน

จ�ำคุกไม่เกิน
๑ เดือน

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

ทั้งจ�ำทั้งปรับ


๓ เดือน

๓๐,๐๐๐ บาท



๖ เดือน

๕๐,๐๐๐ บาท



-

๕๐,๐๐๐ บาท

-

-

๑๐๐,๐๐๐ บาท
และให้ศาลสั่งเลิก
กิจการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

-


ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับ
๒ ปี
อนุญาต

๖๖ ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ปฏิบตั ติ าม
๑ ปี
๑๐๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์
๖๗ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ระวางโทษตามมาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๖ แล้วแต่กรณี
๖๘ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่แสดง
๕,๐๐๐ บาท
ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตสูญหายแล้วไม่แจ้งการสูญหาย
๖๙ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุม โดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงห้ามมิให้ประกอบกิจการ
ควบคุม

๖๙ (๑) กรณีเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๑
๖ เดือน
๕๐,๐๐๐ บาท

๖๙ (๒) กรณีเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
๑ ปี
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖๙ (๓) กรณีเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๔ ปี
๔๐๐,๐๐๐ บาท

๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานที่สั่ง
๖ เดือน
๕๐,๐๐๐ บาท
การให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการกระท�ำใดภายใน และให้ศาลสั่งเลิก และให้ศาลสั่งเลิก และให้ศาลสั่งเลิก
กิจการ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด (ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง)
กิจการ
กิจการ

๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ส่ังให้ผู้
๖ เดือน
๕๐,๐๐๐ บาท
นั้นระงับการกระท�ำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปรับปรุง หรือ และให้ศาลสั่งเลิก และให้ศาลสั่งเลิก และให้ศาลสั่งเลิก
กิจการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
กิจการ
กิจการ
(ตามมาตรา ๕๔) โดยไม่มีเหตุผลอันควร

๗๒ ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติ
๑ เดือน
๒,๐๐๐ บาท
หน้าที่ตามมาตรา ๓๓, ๓๕, ๔๐, ๔๑, ๕๓ (๑) (๒) (๓),๕๕

๗๓ ผูใ้ ดท�ำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการขนส่ง
๑ ปี
๒๐,๐๐๐ บาท
วรรคหนึ่ง น�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

๗๓ ถ้าการกระท�ำนั้น ท�ำให้ระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
๑๐ ปี
๒๐๐,๐๐๐ บาท
วรรคสอง ทางท่อ หรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกท�ำลาย เสียหาย
เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์

๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๘
๖ เดือน
๑๐,๐๐๐ บาท
(ระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ)
๖๕
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บทที่ ๑ พระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา
พฤติการณ์ของการกระท�ำความผิด
๗๕ ผูใ้ ดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครือ่ ง
วรรคหนึ่ง จับสัตว์อย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
ทางท่อในแม่น�้ำ  ล�ำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน�้ำที่
ได้ประกาศก�ำหนดเขตแล้ว
๗๕ ถ้าการกระท�ำนัน้ ท�ำให้ระบบการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทาง
วรรคสอง ท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกท�ำลาย เสียหาย
เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์
๗๖ ผู้ใดท�ำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อ
เพลิงทางท่อเคลื่อนที่หรือท�ำให้เสียหาย
๗๗ ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖
วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม
๗๗ ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส
วรรคสอง
๗๗ ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสาม
๗๘ กรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำ
ความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ หรือ
ในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการ ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
๗๙ กรณีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับให้คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง มีอ�ำนาจ
เปรียบเทียบปรับได้
๘๐ ขั้นตอน วิธีการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลที่มีการกระ
ท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า
ควรรอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว้โดย
ก�ำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนให้ผู้กระท�ำผิดต้องปฏิบัติ
๘๑ กรณีศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ ศาลจะก�ำหนดไว้ในค�ำพิพากษาให้บคุ คล
ดังกล่าวแบ่งช�ำระเงินค่าปรับออกเป็นส่วนๆ ตามระยะ
เวลาและจ�ำนวนเงินที่ต้องช�ำระในแต่ละคราวตามที่ศาล
เห็นสมควรก็ได้
๘๒ บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ให้ใช้บังคับแก่การ
เปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบ
อ�ำนาจโดยอนุโลม

จ�ำคุกไม่เกิน
๖ เดือน

ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท

ทั้งจ�ำทั้งปรับ


๒ ปี

๔๐,๐๐๐ บาท



๓ ปี

๖๐,๐๐๐ บาท



๕ ปี

๑๐๐,๐๐๐ บาท



๑๐ ปี

๒๐๐,๐๐๐ บาท



๒๐ ปี

๔๐๐,๐๐๐ บาท



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การเปรียบเทียบปรับ (มาตรา ๗๙)
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับ ให้คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
มีอำ� นาจเปรียบเทียบปรับได้ และคณะกรรมการฯ อาจมอบอ�ำนาจให้คณะอนุกรรมการฯ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ช้อำ� นาจ
ดังกล่าวด้วยก็ได้ และปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้มีการมอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับ ให้แก่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
และพลังงานจังหวัด
ค�ำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปรับ
(๑) คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ออกค�ำสั่งมอบอ�ำนาจ
การเปรียบเทียบปรับให้ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ในท้องที่ทั่วราชอาณาจักร) และพลังงานจังหวัด (ในเขตพื้นที่จังหวัด
ที่รับผิดชอบ) ตาม “ค�ำสั่งคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒” สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน แต่งตัง้ พลังงานจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๗๙
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ตาม “ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒” สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(๓) กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกระเบียบแนวทางการพิจารณาในการเปรียบเทียบปรับ ตาม “ระเบียบกรมธุรกิจ
พลังงาน ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐” ประกาศ
ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หมวด ๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๓ – ๘๗)
มาตรา ๘๓ ค�ำขออนุญาตและการอนุญาตทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พุทธศักราช
๒๔๗๔ ให้ถือเป็นค�ำขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก�ำหนด
มาตรา ๘๕ ถ้าผู้ประกอบกิจการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อที่เข้าลักษณะเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ ประกอบกิจการอยูแ่ ล้วก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ยนื่ ค�ำขอรับใบอนุญาต
ภายในก�ำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตราดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแทน
มาตรา ๘๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บ
รักษาน�้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน
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บทที่ ๒
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

บทที่ ๒

กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ใช้บังคับส�ำหรับการประกอบกิจการน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ โดยมีโครงสร้างของกฎกระทรวงฯ
ประกอบด้วย
ค�ำนิยาม
(ข้อ ๓)
หมวด ๑ บททั่วไป
(ข้อ ๔)
ส่วนที่ ๑ น�้ำมัน
(ข้อ ๕ – ๒๑)
ส่วนที่ ๒ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(ข้อ ๒๒ – ๓๒)
ส่วนที่ ๓ ก๊าซธรรมชาติ
(ข้อ ๓๓ – ๔๑)
หมวด ๒ ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม
(ข้อ ๔๒ – ๔๔)
หมวด ๓ การแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
(ข้อ ๔๕ – ๔๘)
หมวด ๔ การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม
(ข้อ ๔๙ – ๖๑)
หมวด ๕ ค่าธรรมเนียม
ส่วนที่ ๑ น�้ำมัน
(ข้อ ๖๒)
ส่วนที่ ๒ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(ข้อ ๖๓)
ส่วนที่ ๓ ก๊าซธรรมชาติ
(ข้อ ๖๔)
บทเฉพาะกาล
(ข้อ ๖๕ – ๗๗)
แบบแนบท้ายกฎกระทรวง
แบบ ธพ.ป.๑ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
แบบ ธพ.ป.๒ ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ส�ำหรับคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวไว้แต่เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมันเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดน�้ำมัน  แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ
(๑) ชนิดไวไฟมาก
ได้แก่ น�้ำมันที่มีจุดวาบไฟต�่ำกว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียส (น�้ำมันเบนซิน/น�้ำมันดิบ)
(๒) ชนิดไวไฟปานกลาง ได้แก่ น�้ำมันมีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส แต่ต�่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
(น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบิน/น�้ำมันก๊าด)
(๓) ชนิดไวไฟน้อย
ได้แก่ น�้ำมันมีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
(น�้ำมันดีเซล/น�้ำมันเตา/น�้ำมันหล่อลื่น)
ภาชนะบรรจุน�้ำมัน มี ๕ ประเภท ดังนี้
(๑) ขวดน�้ำมัน
(๒) กระป๋องน�้ำมัน
(๓) ถังน�้ำมัน
(๔) ถังเก็บน�้ำมัน
(๕) ถังขนส่งน�้ำมัน
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ประเภทและคุณสมบัติของภาชนะบรรจุน�้ำมัน
ที่
๑

ภาชนะบรรจุน�้ำมัน
ขวดน�้ำมัน

๒

กระป๋องน�้ำมัน

ท�ำด้วย
แก้ว

เหล็กเคลือบดีบุก

พลาสติก

๓

ถังน�้ำมัน

เหล็ก

พลาสติก
๔

ถังเก็บน�้ำมัน
- ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน
(ขนาดเล็ก)
- ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน
(ขนาดใหญ่ ทั้งแนวตั้ง/แนวนอน)

เหล็ก หรือวัสดุอื่น
ที่ประกาศก�ำหนด

- ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน
(แนวตั้ง/แนวนอน/ถังทรงกลม)

เหล็ก หรือวัสดุอื่น
ที่ประกาศก�ำหนด

เหล็ก หรือวัสดุอื่น
ที่ประกาศก�ำหนด

- ถังเก็บน�้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก เหล็ก หรือวัสดุอื่น
(แนวตั้ง/แนวนอน/ถังทรงกลม)
ที่ประกาศก�ำหนด
๕

ถังขนส่งน�้ำมัน

เหล็ก หรือวัสดุอื่น
ที่ประกาศก�ำหนด

ชนิดน�้ำมัน
ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก หรือ
ไวไฟปานกลาง หรือ
ไวไฟน้อย
ไวไฟน้อย
(ประเภทหล่อลื่น)
ไวไฟมาก หรือ
ไวไฟปานกลาง หรือ
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก หรือ
ไวไฟปานกลาง หรือ
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก หรือ
ไวไฟปานกลาง หรือ
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟน้อย
ไวไฟมาก หรือ
ไวไฟปานกลาง หรือ
ไวไฟน้อย

ปริมาณน�้ำมันที่เก็บ
ไม่เกิน ๐.๕ ลิตร
ไม่เกิน ๑ ลิตร
ไม่เกิน ๑ ลิตร
(ห้ามบรรจุ)
ไม่เกิน ๒๐ ลิตร
ไม่เกิน ๒๐ ลิตร
ไม่เกิน ๔ ลิตร
ไม่เกิน ๒๐ ลิตร
ไม่เกิน ๒๐ ลิตร
ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร

เกิน ๒๐
แต่ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
เกิน ๒๒๗
แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร
เกินกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร

เกินกว่า ๒๒๗ ลิตร

(ห้ามบรรจุ)
เกินกว่า ๒๒๗ ลิตร
เกินกว่า ๒๒๗ ลิตร
เกิน ๕๐๐ ลิตร
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุมน�้ำมัน
๑. กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ เป็นกิจการที่สามารถจัดเก็บน�้ำมันได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับอนุญาต ได้แก่
				 ๑.๑ สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่หนึ่ง
เป็นสถานที่เก็บน�้ำมันที่มีการเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมากไม่เกิน ๔๐ ลิตร ชนิดไวไฟปานกลางไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
ชนิดไวไฟน้อยไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร ไว้ในภาชนะบรรจุน�้ำมันตามประเภทและคุณสมบัติของภาชนะบรรจุน�้ำมันที่ก�ำหนดและ
ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เป็นกิจการทีต่ อ้ งแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีร่ บั ผิด
ชอบในพื้นที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ (แล้วแต่กรณี) ทราบก่อนการประกอบกิจการ และหน่วยงานจะต้องออก
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่
				 ๒.๑ สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สอง
เป็นสถานทีเ่ ก็บน�ำ้ มันทีม่ กี ารเก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟมากไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร ชนิดไวไฟปานกลางไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ชนิดไวไฟน้อยไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในภาชนะบรรจุน�้ำมันตามประเภทและคุณสมบัติของภาชนะบรรจุน�้ำมันที่ก�ำหนด
				 ๒.๒ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มน�้ำมันถังลอยขนาดเล็ก)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่ยานพาหนะทางบก และให้มีการจัดเก็บน�้ำมัน ดังนี้
(๑) การจัดเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่ไม่ใช่น�้ำมันหล่อลื่นหรือ
น�้ำมันก๊าด มีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) เก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บน�ำ้ มันเหนือพืน้ ดิน ได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
   
(ข) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน�้ำมันได้ไม่เกิน ๒ ถัง
(๒) การจัดเก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ให้เก็บไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน และมี
ปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) ภายในอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) ภายนอกอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยพื้นที่ที่ใช้
จัดเก็บต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการน�้ำมัน
(๓) สถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ กี ารให้บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ ต้องเก็บน�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้วไว้ในถังเก็บ
น�้ำมันใต้พื้นดิน ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
		
		 ๒.๓ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ง (ปั๊มน�้ำมันหลอดแก้วมือหมุน / ตู้น�้ำมันหยอดเหรียญ)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่ยานพาหนะทางบก โดยมีการจัดเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่ไม่ใช่น�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในถังน�้ำมันได้ชนิดละไม่เกิน ๒ ถัง
และสามารถจัดเก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน ได้ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
				 ๒.๔ สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มน�้ำมันขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ริมน�้ำ)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่เรือ โดยมีการจัดเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟน้อย ที่ไม่ใช่น�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน ถังเก็บน�้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก
หรือถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน ได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และสามารถจัดเก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในขวดน�้ำมัน
กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร และต้องเก็บไว้ภายในอาคารบริการ
๓. กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
และหน่วยงานจะต้องออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่
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				 ๓.๑ ถังขนส่งน�้ำมัน
เป็นภาชนะส�ำหรับบรรจุน�้ำมันเพื่อใช้ในการขนส่งน�้ำมันที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป ที่น�ำมาติด
ตรึงอยูอ่ ย่างถาวรกับตัวโครงรถหรือแคร่รถไฟ หรือทีส่ ร้างถังขนส่งน�ำ้ มันเข้าไว้ดว้ ยกันกับตัวรถ ซึง่ ได้แก่ การประกอบกิจการ
รถขนส่งน�้ำมัน รถไฟขนส่งน�้ำมัน รถขนส่งน�้ำมันที่ใช้เติมน�้ำมันให้กับอากาศยาน
				 ๓.๒ คลังน�้ำมัน
เป็นสถานที่เก็บน�้ำมันที่มีการเก็บน�้ำมันปริมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
				 ๓.๓ สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
เป็นสถานทีเ่ ก็บน�ำ้ มันทีม่ กี ารเก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟมากเกิน ๔๕๔ ลิตรขึน้ ไป ชนิดไวไฟปานกลางเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ขึ้นไป ชนิดไวไฟน้อยเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป โดยมีปริมาณรวมน�้ำมันทั้งหมดต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
				 ๓.๔ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก (ปั๊มน�้ำมันที่ตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง
หรือถนนสาธารณะ ด้านทีใ่ ช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะทีม่ คี วามกว้างของถนน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านทีใ่ ช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะทีม่ คี วามกว้างของถนนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐
เมตร และให้มีการจัดเก็บน�้ำมันได้ดังนี้
(๑) การจัดเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่ไม่ใช่น�้ำมันหล่อลื่นหรือ
น�้ำมันก๊าด ให้เก็บไว้ในถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน และมีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) กรณีสถานีบริการน�้ำมันตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ได้ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ ลิตร และ
ปริมาณการเก็บน�้ำมันทั้งชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) กรณีสถานีบริการน�้ำมันตั้งอยู่ในบริเวณอื่นนอกจาก (๑) ให้เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ได้ไม่เกิน
๑๘๐,๐๐๐ ลิตร และปริมาณการเก็บน�้ำมันทั้งชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๒) การจัดเก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ให้เก็บไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน และมี
ปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) ภายในอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
      (ข) ภายนอกอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยพื้นที่ที่ใช้
จัดเก็บต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการน�้ำมัน
(๓) สถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ กี ารให้บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ ต้องเก็บน�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้วไว้ในถังเก็บ
น�้ำมันใต้พื้นดิน ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
			๓.๕ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข (ปั๊มน�้ำมันที่ตั้งอยู่ติดกับถนนขนาดเล็ก)
เป็นสถานีบริการน�ำ้ มันทีใ่ ห้บริการเติมน�ำ้ มันให้แก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ เขตถนนสาธารณะ
ด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะ ที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า  ๑๒.๐๐ เมตร หรือติดเขตถนน
ส่วนบุคคลด้านทีใ่ ช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะทีม่ คี วามกว้างของถนนน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยมีการจัดเก็บ
น�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่ไม่ใช่น�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในถังเก็บน�้ำมัน
ใต้พื้นดินและให้มีตู้จ่ายน�้ำมันทุกชนิดรวมกันได้ไม่เกิน ๔ ตู้ มีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
(๑) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๒) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ลิตร
(๓) เก็บน�ำ้ มันหล่อลืน่ หรือน�ำ้ มันก๊าดให้เก็บไว้ในขวดน�ำ้ มัน กระป๋องน�ำ้ มัน หรือถังน�ำ้ มัน และมีปริมาณการ
เก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

      (ก) ภายในอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
      (ข) ภายนอกอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยพื้นที่ที่ใช้
จัดเก็บต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการน�้ำมัน
(๔) สถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ กี ารให้บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ ต้องเก็บน�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้วไว้ในถังเก็บ
น�้ำมันใต้พื้นดิน ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
			 ๓.๖ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง (ปั๊มน�้ำมันถังลอยขนาดใหญ่)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่ยานพาหนะทางบก และให้มีการจัดเก็บน�้ำมัน ดังนี้
(๑) การจัดเก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ มันหล่อลืน่ หรือน�ำ้ มัน
ก๊าด มีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) เก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟน้อยหรือชนิดไวไฟปานกลาง ไว้ในถังเก็บน�ำ้ มันเหนือพืน้ ดิน ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐
ลิตร และถังเก็บน�้ำมันดังกล่าว ต้องมีความจุไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดินได้
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
(๒) การจัดเก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ให้เก็บไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน และ
มีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) ภายในอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) ภายนอกอาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากให้เก็บได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยพื้นที่ที่ใช้
จัดเก็บต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการน�้ำมัน
(๓) สถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ กี ารให้บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ ต้องเก็บน�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้วไว้ในถังเก็บ
น�้ำมันใต้พื้นดิน ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
			 ๓.๗ สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง (ปั๊มน�้ำมันขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน�้ำ)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่เรือ และให้มีการจัดเก็บน�้ำมัน ดังนี้
(๑) การจัดเก็บน�ำ้ มันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ มันหล่อลืน่ หรือน�ำ้ มัน
ก๊าด มีปริมาณการเก็บแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
      (ก) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน�้ำมัน
ที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดินได้
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๒) เก็บน�้ำมันหล่อลื่นหรือน�้ำมันก๊าด ไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
และต้องเก็บไว้ภายในอาคารบริการ
				 ๓.๘ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ (ปั๊มน�้ำมันอากาศยาน)
เป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ให้บริการเติมน�้ำมันให้แก่เครื่องบิน และให้มีการจัดเก็บน�้ำมัน ดังนี้
(๑) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมากที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบิน ไว้ในถังเก็บน�้ำมันได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร
(๒) เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟปานกลางที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบิน ไว้ในถังเก็บน�้ำมันได้ไม่จ�ำกัดปริมาณ
(๓) เก็บน�้ำมันหล่อลื่น ไว้ในขวดน�้ำมัน กระป๋องน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
				 ๓.๙ ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
เป็นการขนส่งน�ำ้ มันผ่านท่อขนส่งน�ำ้ มัน โดยเริม่ จากอุปกรณ์วดั ปริมาตรน�ำ้ มันต้นทางไปยังอุปกรณ์วดั ปริมาตร
น�้ำมันที่ปลายทาง ประกอบด้วยท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่งน�้ำมัน
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หมายเหตุ  ปริมาณน�้ำมันที่อนุญาตให้มีการจัดเก็บในสถานีบริการน�้ำมันประเภทต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

การแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
การแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
๑. กรอกข้อมูลใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้
๑.๑ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
๑.๒ ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส�ำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอ�ำนาจลงชื่อแทน
นิตบิ คุ คลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน (กรณีนติ บิ คุ คลเป็นผูแ้ จ้ง และหากข้อบังคับของนิตบิ คุ คลดังกล่าวก�ำหนดให้ตอ้ งประทับ
ตราของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย)
    ๑.๓ ส�ำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลผูแ้ จ้ง (กรณีตวั แทนของบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
เป็นผู้แจ้ง)
    ๑.๔ ส�ำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส. ๓ / น.ส. ๓ ก / ส.ค. ๑ / เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
     ๑.๕ ส�ำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
๑.๖ ส�ำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตท�ำทางเชื่อมระหว่าง
บริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางส�ำหรับยานพาหนะเข้าออกสถานี
บริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจ�ำหน่าย หรือส�ำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังบริเวณ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� สิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ จากเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือล�ำน�ำ้
สายนั้น
๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ เมตร
จ�ำนวน ๓ ชุด
     ๑.๘ แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จ�ำนวน ๓ ชุด
๑.๙ แบบก่อสร้างถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จ�ำนวน ๓ ชุด
๑.๑๐ รายการค�ำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๑ ชุด
     ๑.๑๑ หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นผูค้ ำ� นวณความมัน่ คงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และ
ระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑.๑๒ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๒. เมื่อไดรับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.ป.๒ ใหแก่ผู้แจ้งในวันที่รับแจ้ง และให้ผู้รับแจ้งรายงานให
กรมธุรกิจพลังงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกใบรับแจ้ง
๓. ผู้แจ้งสามารถประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่แจ้ง
๔. เมื่อได้ออกใบรับแจ้งแล้ว หากตรวจพบภายหลังวาการแจงนั้นไมถูกตองครบถวน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้ง ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งดังกล่าว และเมื่อผู้แจ้งไดดําเนินการแลว
ให้ผู้รับแจ้งรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
หมายเหตุ หากผูป้ ระกอบการมีสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าข่ายเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เกินกว่า ๑ แห่ง ต้องด�ำเนินการ
แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ทุก ๆ แห่ง
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ใหผูประกอบกิจการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ ธพ.ป.๑ พรอมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.ป.๒ ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการแจ้ง
การประกอบกิจการการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
การเลิกประกอบกิจการ และการโอนกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ผูประกอบกิจการต้องแจงเป็นหนังสือให้พนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกล่าว
สถานที่รับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
๑. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๒. ในต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ส�ำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. กรอกข้อมูลในแบบค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบค�ำขอ ดังนี้
๑.๑ แบบ ธพ.น.๑ ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมคลังน�ำ้ มัน สถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มัน ลักษณะทีส่ าม สถานี
บริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน�้ำมัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ
๑.๒ แบบ ธพ.น.๑ท  ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
    ๑.๓ แบบ ธพ.น.๑ข ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมถังขนส่งน�้ำมัน
๒. เมื่อผู้อนุญาตได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดใน
ค�ำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๒.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้ผอู้ นุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิม่ เติมค�ำขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถกู ต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาทีผ่ อู้ นุญาตก�ำหนด และหากผูย้ นื่ ค�ำขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ภิ ายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตทิ้งค�ำขอรับใบอนุญาต และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้ว
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตทราบ
๒.๒ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาตไว้พิจารณา
๓. ก่อนที่ผู้อนุญาตจะมีค�ำสั่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตได้
ก็ตอ่ เมือ่ ผูอ้ นุญาตได้ดำ� เนินการตรวจสอบสถานทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้าง และได้ทดสอบและตรวจสอบถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครือ่ ง
มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
๔. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒ และให้มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปีที่ออกใบอนุญาต
๕. การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
    
๕.๑ กรณีมีค�ำสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�ำสัง่ ออกใบอนุญาต และหากไม่มารับใบอนุญาตภายในก�ำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิการเป็นผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
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๕.๒ กรณีมีค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตทราบ และให้
ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค�ำขอ
รับใบอนุญาตทราบด้วย
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ตามแบบ ธพ.น.๓ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกล่าว ภายใน ๖๐ วันกอนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๒. เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ให้ถือว่าผู้ยื่นค�ำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
๓. เมื่อผู้อนุญาตได้รับค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ในค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๓.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้ผอู้ นุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตแก้ไขเพิม่ เติมค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก�ำหนด และหากผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตทิ้งค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตและให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
๓.๒ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งรับค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตไว้พิจารณา
๔. ก่อนที่ผู้อนุญาตจะมีค�ำสั่งต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อ ผู้อนุญาตได้ด�ำเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง และให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
๕. ใบอนุญาตที่ขอตออายุประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหมีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีถัดจากปีที่
ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
๖. การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
๗. การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๗.๑ กรณีมีค�ำสั่งต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค�ำสัง่ ต่ออายุใบอนุญาต และหากไม่มารับใบอนุญาตภายในก�ำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิการเป็นผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
๗.๒ กรณีมีค�ำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ให้แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
และให้ระบุเหตุผลของการไม่ตอ่ อายุอนุญาต รวมทัง้ แจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ การยืน่ ค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์
ให้ผู้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตทราบด้วย
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ
ถังขนส่งน�้ำมัน และระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ให้แตกต่างไปจากที่ไดรับอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่จะไดรับอนุญาตจาก
ผู้อนุญาต ดังนี้
๑. ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบ
ค�ำขอ ดังนี้
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

     ๑.๑ แบบ ธพ.น.๔ ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมคลังน�้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการ
น�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ
๑.๒ แบบ ธพ.น.๔ท  ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
     ๑.๓ แบบ ธพ.น.๔ข  ส�ำหรับการประกอบกิจการควบคุมถังขนส่งน�้ำมัน
๒. เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดในคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๒.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้ผอู้ นุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ คําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง แก้ไขเพิม่ เติมคําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก�ำหนด และหากผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ถอื ว่าผูย้ นื่ คําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงทิง้ คําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง และให้ผอู้ นุญาตจ�ำหน่ายเรือ่ ง
ออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทราบ
๒.๒ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในคําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งรับคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้พิจารณา
๓. ก่อนที่ผู้อนุญาตจะมีค�ำสั่งอนุญาตให้แกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่ผู้ยื่นคํา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อ ผู้อนุญาตได้ด�ำเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง และได้ทดสอบและตรวจสอบ
ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (ถ้ามี) และให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
๔. แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒ และเขียนหรือ
ประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
๕. การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แยกเป็น
๒ กรณี ดังนี้
๕.๑ กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตให้แกไขเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งอนุญาตให้แกไขเปลี่ยนแปลง และหากไม่มารับใบอนุญาตภายในก�ำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ
การได้รับอนุญาตให้แกไขเปลี่ยนแปลงนั้น และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
๕.๒ กรณีมคี ำ� สัง่ ไม่อนุญาตให้แกไ ขเปลีย่ นแปลง ให้แจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผยู้ น่ื คําขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ทราบ และให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตให้แกไ ขเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ แจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ การยืน่ ค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลา
ส�ำหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทราบด้วย
การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สามารถกระท�ำได้ใน ๒ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาต
ใหแกบุคคลอื่น ซึ่งกรณีนี้ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
(๒) กรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้ม
ละลาย ซึง่ กรณีนใี้ ห้ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก ผูช้ ำ� ระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยนื่ ค�ำขอโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ และในระหว่างระยะเวลาการโอนใบอนุญาต ให้ถอื เสมือนว่าทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก ผูช้ ำ� ระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเข้าประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต ส�ำหรับระยะเวลาการยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ให้ด�ำเนินการได้ ดังนี้
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(ก) ให้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
(ข) ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาให้ตามความจ�ำเป็นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และหากมิได้ยื่นค�ำขอภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และถ้าจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ด�ำเนินการขอรับ
ใบอนุญาตใหม่
๒. ผู้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอน หรือทายาทหรือผู้จัดการมรดก ผู้ช�ำระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แล้วแต่กรณี ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๕ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบดังกล่าว
๓. เมื่อผู้อนุญาตได้รับค�ำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดใน
ค�ำขอโอนใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๓.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอโอนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้ผอู้ นุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�ำขอโอนใบอนุญาตแก้ไขเพิม่ เติมค�ำขอโอนใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถกู ต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาทีผ่ อู้ นุญาตก�ำหนด และหากผูย้ นื่ ค�ำขอโอนใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ภิ ายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตทิ้งค�ำขอโอนใบอนุญาตและให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตทราบ
๓.๒ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในค�ำขอโอนใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งรับค�ำขอโอนใบอนุญาตไว้พิจารณา
๔. การโอนใบอนุญาต ผู้อนุญาตไม่ต้องด�ำเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง และทดสอบและตรวจสอบถัง
ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตให้โอนแลว ใหเขียนหรือประทับตราความว่า “โอนแล้ว” ดวยอักษรสีแดงไวดานบน
ของใบอนุญาต และใหระบุชื่อผูรับโอน วัน เดือน ปที่อนุญาตให้โอน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตก�ำกับไวด้วย
๖. การแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ ค�ำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๖.๑ กรณีมีค�ำสั่งโอนใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค�ำสัง่ โอนใบอนุญาต และหากไม่มารับใบอนุญาตภายในก�ำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิการได้รบั อนุญาตให้โอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
๖.๒ กรณีมีค�ำสั่งไม่โอนใบอนุญาต ให้แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตทราบ และให้
ระบุเหตุผลของการไม่โอนอนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่น
ค�ำขอโอนใบอนุญาตทราบด้วย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น.๖ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกล่าว
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
๒. เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดในคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๒.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก�ำหนด และหากผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ภิ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ถอื ว่าผูย้ น่ื คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทิง้ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตและให้
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บทที่ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบ
๒.๒ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดในคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีค�ำสั่งรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตไว้พิจารณา
๓. การออกใบแทนใบอนุญาต ผูอ้ นุญาตไม่ตอ้ งด�ำเนินการตรวจสอบสถานทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้าง และทดสอบและตรวจ
สอบถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบใบอนุญาต (ธพ.น.๒) และเขียนหรือประทับ
ตราความวา  “ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบอนุญาต และให้ระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อผูอนุญาตกํากับไวดวย
๕. การแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แยกเป็น ๒ กรณี
ดังนี้
๕.๑ กรณีมีค�ำสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต และหากไม่มารับใบอนุญาตภายในก�ำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิการขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้ผู้อนุญาตจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
๕.๒ กรณีมีค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบ
และให้ระบุเหตุผลของการไม่ออกใบอนุญาต รวมทัง้ แจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ การยืน่ ค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์
ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบด้วย
หมายเหตุ ระยะเวลาด�ำเนินการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตาม “คู่มือส�ำหรับ
ประชาชน” ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
(รายละเอียดตามบทที่ ๔ แนวทางปฏิบัติงานด้านการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
		 ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
สถานที่ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. ผู้ประกอบกิจการคลังน�้ำมัน สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
๒. ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการน�้ำมัน
ประเภท ข สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ค ลักษณะทีส่ อง สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท จ ลักษณะทีส่ อง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓. ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค
ลักษณะที่สอง สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ณ ส�ำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
๔. ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ณ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
๕. ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม คลังน�้ำมัน ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ เฉพาะใน
ส่วนของน�้ำมันดิบที่อยู่ในก�ำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ.๒๕๑๔ ให้ยื่น ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
๖. ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๗. ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
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๘. ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมันชนิดรถกึ่งพ่วงและรถขนส่งน�้ำมันที่ใช้เติมน�้ำมันให้
อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน�้ำมัน ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๙. ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมันที่ผลิตขึ้นนับแต่วันที่กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกีย่ วกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการประกอบกิจการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บงั คับ
(ถังขนส่งน�้ำมันที่มีการผลิตขึ้นใหม่) ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ณ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามลักษณะของการประกอบ
กิจการ ชนิด และปริมาณของการจัดเก็บน�้ำมัน ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) การอนุญาตใหใช้ขวดน�้ำมัน กระปองน�้ำมัน หรือถังน�้ำมัน เพื่อเก็บน�้ำมันภายในสถานีบริการน�้ำมัน ใหคิด
คาธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน�้ำมันแตละชนิด ดังนี้
		 (ก) น�้ำมันชนิดไวไฟน้อย
- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ข) น�้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง
- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ค) น�้ำมันชนิดไวไฟมาก
- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๔) การอนุญาตใหใชขวดน�้ำมัน กระปองน�้ำมัน หรือถังน�้ำมันเพื่อเก็บน�้ำมันนอกสถานีบริการน�้ำมัน ใหคิดคา
ธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน�้ำมันแตละชนิด ดังนี้
		 (ก) น�้ำมันชนิดไวไฟน้อย
- ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ข) น�้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง
- ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ค) น�้ำมันชนิดไวไฟมาก
- ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
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(๕) การอนุญาตใหใ ชถ งั เก็บน�ำ้ มันซึง่ ไมร วมถึงถังเก็บน�ำ้ มันใต้พนื้ ดิน ใหค ดิ คาธรรมเนียมตามชนิดของน�ำ้ มันและ
ปริมาตรของถัง ดังนี้
		 (ก) น�้ำมันชนิดไวไฟน้อย
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ข) น�้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ค) น�้ำมันชนิดไวไฟมาก
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ยกเว้นน�้ำมันดิบหรือสิ่งอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน�้ำมัน
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐
ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน�้ำมันอันมีลักษณะแบงเปนชองสําหรับใชเก็บน�้ำมันชนิดไวไฟนอย
ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคดิ คาธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน�ำ้ มันนีใ้ นอัตราของถังเก็บน�ำ้ มันชนิดทีไ่ วไฟมากทีส่ ดุ
(๖) การอนุญาตใหใชถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน ใหคิดคาธรรมเนียมตามชนิดของน�้ำมันและปริมาตรของถัง ดังนี้
		 (ก) น�้ำมันชนิดไวไฟน้อย
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ข) น�้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		 (ค) น�้ำมันชนิดไวไฟมาก
- ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
		
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน�้ำมันใตพื้นดินอันมีลักษณะแบงเปนชองสําหรับใชเก็บน�้ำมันชนิด
ไวไฟนอย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน�้ำมันนี้ในอัตราของถังเก็บน�้ำมันชนิด
ไวไฟมากที่สุด
(๗) การอนุญาตใหใชถงั ขนสงน�ำ้ มันทีม่ ปี ริมาตรไมเ กิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหค ดิ คาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่อ ดังนี้
(ก) ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๙) การตออายุใบอนุญาต ใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตรา (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี
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ตัวอย่างที่ ๑

การคิดค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานีบริการน�้ำมัน)
สถานีบริการน�้ำมันแห่งหนึ่ง ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และมีการเก็บน�้ำมันไว้ใน
ภาชนะบรรจุน�้ำมัน ดังนี้
๑. ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟมาก (แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕) มีปริมาตรถังละ
๒๐,๐๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๓ ถัง
๒. ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟน้อย (ดีเซล) มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๒ ถัง
๓. ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟน้อย (หล่อลื่นใช้แล้ว) มีปริมาตรถังละ ๔,๔๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๑ ถัง
๔. ขวดน�้ำมันและกระป๋องน�้ำมัน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟน้อย (หล่อลื่น) มีปริมาณรวม ๑๕,๐๐๐ ลิตร
การคิดค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน�้ำมัน
     ๒.๑ ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน ชนิดไวไฟมาก (จ�ำนวน ๓ ถัง)
- ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
๒.๒ ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน ชนิดไวไฟน้อย (จ�ำนวน ๓ ถัง)
          
- ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
๒.๓ ขวดน�ำ้ มันและกระป๋องน�ำ้ มัน ชนิดไวไฟน้อย (เก็บไว้ภายในสถานีบริการน�ำ้ มัน ปริมาณรวม ๑๕,๐๐๐ ลิตร)
- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมของสถานีบริการน�้ำมันแห่งนี้  รวมเป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๒

การคิดค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
(สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม)

สถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มัน ลักษณะทีส่ ามแห่งหนึง่ ยืน่ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และมีการ
เก็บน�้ำมันไว้ในภาชนะบรรจุน�้ำมัน ดังนี้
๑. ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟน้อย (น�้ำมันเตา) มีปริมาตรถังละ ๑๐๘,๑๔๓ ลิตร จ�ำนวน ๒ ถัง
๒. โรงเก็บขวดน�้ำมันและกระป๋องน�้ำมัน เก็บน�้ำมันชนิดไวไฟน้อย (หล่อลื่น) มีปริมาณรวม ๒๔๕,๐๐๐ ลิตร
การคิดค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน�้ำมัน
     ๒.๑ ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดิน ชนิดไวไฟน้อย (จ�ำนวน ๒ ถัง)
- ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร (มีปริมาตรเกิน จ�ำนวน ๘,๑๔๓ ลิตร) เป็นเงิน ๘๐ บาท
๒.๒ ขวดน�ำ้ มันและกระป๋องน�ำ้ มัน ชนิดไวไฟน้อย (เก็บไว้นอกสถานีบริการน�ำ้ มัน ปริมาณรวม ๒๔๕,๐๐๐ ลิตร)
- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
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- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร (มีปริมาตรเกิน จ�ำนวน ๑๔๕,๐๐๐ ลิตร) เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมของสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สามแห่งนี้ รวมเป็นเงิน ๑,๘๘๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๓

การคิดค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ถังขนส่งน�้ำมัน)
ผู้ประกอบการรถขนส่งน�้ำมันแห่งหนึ่ง ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จ�ำนวน ๒ คัน ดังนี้
๑. รถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถบรรทุก มีปริมาตร ๒๕,๐๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๑ ถัง
๒. รถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถกึ่งพ่วง มีปริมาตร ๕๐,๐๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๑ ถัง
การคิดค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ถังขนส่งน�ำ้ มัน ชนิดรถบรรทุก เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน�้ำมัน ที่มีปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา
ถังละ ๒๕๐ บาท   เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมของรถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถบรรทุก รวมเป็นเงิน ๔๕๐ บาท
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ถังขนส่งน�ำ้ มัน ชนิดรถกึง่ พ่วง  เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน�้ำมัน ที่มีปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา
ถังละ ๒๕๐ บาท   เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมของรถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถกึ่งพ่วง รวมเป็นเงิน ๔๕๐ บาท
ผู้ประกอบการรถขนส่งน�้ำมันรายนี้ จึงต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรถขนส่งน�้ำมัน ๒ คัน จ�ำนวน ๙๐๐ บาท

บทเฉพาะกาล
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก�ำหนดบทเฉพาะกาลไว้ดังนี้
๑. ผู้ประกอบการที่ได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ไว้แล้ว อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ถอื ว่าเป็นผูป้ ระกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และหากยังประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งการประกอบกิจการ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
๒. ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ถอื ว่าเป็นผูป้ ระกอบกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงนี้ จนกว่าใบอนุญาต
จะสิ้นอายุ
๓. ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และได้ยนื่ ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ ไว้แล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการทีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
จนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
๔. ผู้ประกอบการที่มีน�้ำมันไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ใน
วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งการประกอบกิจการหรือขอรับใบอนุญาตภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ
๕. ในการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต่อไปนี้ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การประกอบกิจการ ให้ด�ำเนินการ
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(๑) ถังขนส่งน�้ำมัน ที่มีการประกอบการอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต ภายใน
๑ ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๒) ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ที่มีการประกอบการอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาต ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๓) ถังขนส่งน�้ำมัน และระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ ที่จะเริ่มประกอบกิจการ นับแต่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ในการออกใบอนุญาตดังกล่าว ให้ผอู้ นุญาตมีอำ� นาจก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ไิ ด้ตามความเหมาะสม
๖. ค�ำขอเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมัน ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา ให้ถอื ว่าเป็นค�ำขอตามกฎกระทรวงนีโ้ ดยอนุโลม และในกรณีทเี่ อกสารหรือหลักฐานทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมค�ำขอดังกล่าว
แตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ ให้มีอ�ำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมค�ำขอ และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ได้
๗. ในกรณีที่รัฐมนตรีได้ประกาศให้น�้ำมันอื่น เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้มีน�้ำมันดังกล่าวไว้
ในครอบครองในวันที่ประกาศนั้นใช้บังคับ ให้ด�ำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
๘. ประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ
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บทที่ ๓
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมัน
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บทที่ ๓ ภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มัน

บทที่ ๓

ภารกิจงานควบคุมน�้ำมัน
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ก�ำหนดให้กรมธุรกิจพลังงานถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงบางส่วน ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอน
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ให้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้มอบหมายการเป็นผูอ้ นุญาตการประกอบ
กิจการควบคุมทีไ่ ด้ถา่ ยโอนภารกิจให้แก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามประกาศนี้ โดยมีขอบเขตภารกิจ
งานดังนี้
๑. การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่หนึ่ง
๒. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สอง สถานีบริการน�้ำมัน
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง สถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ง และสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
๓. การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตราสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ก สถานีบริการน�้ำมัน ประเภท ข สถานี
บริการน�้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน�้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของพลังงานจังหวัด
มอบอ�ำนาจภารกิจงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ ตามค�ำสั่งคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ หากการกระท�ำความผิดนัน้ มีระวาง
โทษปรับสถานเดียว หรือมีระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับ คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิงมีอ�ำนาจในการ
เปรียบเทียบปรับได้ และสามารถมอบอ�ำนาจในการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ�ำนาจดังกล่าวได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๗๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการมอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับให้พลังงานจังหวัด ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดที่พลังงานจังหวัดก�ำกับดูแลและรับผิดชอบ ในความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน, สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่หนึ่ง, สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะ
ทีส่ อง, สถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มันลักษณะทีส่ าม, สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ก, สถานีบริการน�ำ้ มัน ประเภท ข, สถานีบริการ
น�ำ้ มันประเภท ค ลักษณะทีห่ นึง่ , สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ค ลักษณะทีส่ อง, สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ง, สถานีบริการ
น�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง
ภารกิจงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�้ำมันเชื้อ
เพลิงตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามประกาศดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้พลังงานจังหวัดต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการ
ประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน ประเภท ก สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ข สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ค ลักษณะทีส่ อง
และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง ดังนี้
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๑) การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน�้ำมันร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) การตรวจสอบสถานที่เพื่อขออนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๓) การตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้างและรายการค�ำนวณ เพื่อประกอบการอนุญาต
๔) การควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถังเก็บน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมันและอุปกรณ์
๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�้ำมัน ระบบจ่ายน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมันและอุปกรณ์ทุก ๑๐ ปี
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ในบางจังหวัดผู้ว่าฯ มีการมอบหมายให้พลังงานจังหวัดเป็นผู้ด�ำเนินการ หรือมอบอ�ำนาจให้เป็นผู้อนุญาตแทน)
๑. มอบหมายภารกิจงานเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
๒. มอบหมายภารกิจงานเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน
๓. มอบอ�ำนาจภารกิจงานเกีย่ วกับการรับรองการทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งน�ำ้ มัน ระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์
ในการประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน
ภารกิจงานควบคุมน�้ำมันที่อยู่ในก�ำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติเป็นผูอ้ นุญาตตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ในภารกิจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง คลังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และ
ระบบการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อจากต้นทางจนถึงสถานที่ขายหรือจ�ำหน่าย เฉพาะในส่วนของน�้ำมันดิบตาม
พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ทีอ่ ยูใ่ นก�ำกับดูแลของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ในเขตกิจการปิโตรเลียมตามค�ำนิยาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔
โดยทั้งนี้ การมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตในเขตจังหวัดและเขตพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าไม่อยู่ในเขต
พื้นที่ที่ก�ำหนดตามประกาศ ดังนี้
๑. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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บทที่ ๔ แนวทางปฏิบตั งิ าน

บทที่ ๔

แนวทางปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติงานด้านการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนดให้กฎหมาย
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน” โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานทีผ่ ขู้ อ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือสําหรับ
ประชาชน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมนำ�้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายทีก่ �ำหนดให้การประกอบกิจการควบคุม ต้องได้รบั
อนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ ดังนั้นในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน�้ำมัน ได้มีการ
จัดท�ำคู่มือสําหรับประชาชนแยกตามลักษณะของการประกอบกิจการหรือการพิจารณาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ จ�ำนวน
๔๖ ฉบับ ดังนี้
๑. การประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน
จ�ำนวน ๗ ฉบับ
๒. การประกอบกิจการคลังน�้ำมัน
จ�ำนวน ๗ ฉบับ
๓. การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สอง
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๔. การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
จ�ำนวน ๗ ฉบับ
๕. การประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน (ได้แก่ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก
จ�ำนวน ๗ ฉบับ
    
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง
    
และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง)
๖. การประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
    
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง)
๗. การประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน (สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ) จ�ำนวน ๗ ฉบับ
๘. การประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
จ�ำนวน ๗ ฉบับ
๙. การเห็นชอบการทดสอบถังครบวาระ
จ�ำนวน ๒ ฉบับ
ก�ำหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตตามคู่มือสําหรับประชาชน ที่ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก�ำหนด
ที่
๑
๒
๓
๔

ระยะเวลาให้บริการ
(วันท�ำการ)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังนำ�้ มัน : ระยะที่ ๑ ขัน้ ตอนออกค�ำสัง่ รับค�ำขอรับ
๔๕
ใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๐
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน�้ำมัน
๔๕ หรือ ๗๕ *
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกค�ำสั่ง
๔๕
รับค�ำขอรับใบอนุญาต
คู่มือส�ำหรับประชาชน
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ที่
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ระยะเวลาให้บริการ
(วันท�ำการ)
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการคลังนำ�้ มัน : ระยะที่ ๒ ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต
๓๐
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน�้ำมัน
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน�้ำมัน
๓๐
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกค�ำสั่ง
๔๕
รับค�ำขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออก
๓๐
ใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
๔๕ หรือ ๗๕ *
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออก
๔๕
ค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออก
๓๐
ใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
๓๐
การออกใบรับแจ้งสถานีบริการน�้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑)
๑
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออก
๔๕
ค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออก
๓๐
ใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน
๔๕ หรือ ๗๕ *
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอน
๔๕
ออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอน
๓๐
ออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน
๓๐
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สอง
๑
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอน
๔๕
ออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอน
๓๐
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน
๔๕ หรือ ๗๕ *
คู่มือส�ำหรับประชาชน
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ที่
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ระยะเวลาให้บริการ
(วันท�ำการ)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน : ระยะที่ ๑
๔๕
ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน : ระยะที่ ๒
๓๐
ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันอากาศยาน
๓๐
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ : ระยะที่ ๑ ขั้นตอน
๔๕
ออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ : ระยะที่ ๒ ขั้นตอน
๓๐
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
๔๕ หรือ ๗๕ *
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ : ระยะที่ ๑ ขัน้
๔๕
ตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ : ระยะที่ ๒
๓๐
ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
๓๐
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับ
๔๕
ค�ำขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๐
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน
๔๕ หรือ ๗๕ *
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน : ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออก
๔๕
ค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน : ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออก
๓๐
ใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน
๓๐
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน
๓๐
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
๒๕
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขัน้ ตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
๔๕
คู่มือส�ำหรับประชาชน

หมายเหตุ (๑) *การต่ออายุใบอนุญาต - กรณียื่นค�ำขอในเดือนพฤศจิกายน จะใช้ระยะเวลาการพิจารณา ๔๕ วันท�ำการ
- กรณียื่นค�ำขอในเดือนธันวาคม จะใช้ระยะเวลาการพิจารณา ๗๕ วันท�ำการ
(๒) รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขของคู่มือส�ำหรับประชาชนในแต่ละฉบับ สามารถศึกษา
และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.info.go.th (ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)
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แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีระวางโทษปรับสถานเดียว หรือ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับ หากผู้กระท�ำความผิดนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบปรับก็ให้ด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับได้ ดังนี้
๑. ขอบเขตอ�ำนาจของผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑.๑ การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังน�้ำมัน สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ และระบบ
การขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ ทีเ่ กิดขึน้ ในท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร และการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการประกอบกิจการถังขนส่งนำ�้ มัน
สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่หนึ่ง สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่สาม สถานี
บริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง สถานีบริการน�้ำมัน
ประเภท ค ลักษณะทีส่ อง สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ง สถานีบริการนำ�้ มันประเภท จ ลักษณะทีห่ นึง่ และสถานีบริการน�ำ้ มัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ท�ำการเปรียบเทียบปรับ
๑.๒ การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่หนึ่ง
สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาน�้ำมันลักษณะที่สาม สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก สถานีบริการ
น�้ำมันประเภท ข สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการ
น�้ำมันประเภท ง สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง ที่เกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่จังหวัดใด ให้พลังงานจังหวัดที่ก�ำกับดูแลและรับผิดชอบในจังหวัดนั้นเป็นผู้ท�ำการเปรียบเทียบปรับ
๒. กรณีพนักงานสอบสวนพบว่าผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ผู้กระท�ำผิดยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ผู้กระท�ำผิดยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
๓. ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้กระท�ำความผิดทราบว่า ความผิดนั้นเป็นความผิด
ฐานใดตามมาตราใด และสั่งให้ท�ำการเปรียบเทียบปรับภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมแจ้งจ�ำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระท�ำ
ความผิดต้องช�ำระ (การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าปรับทีจ่ ะท�ำการเปรียบเทียบปรับ พลังงานจังหวัดอาจเทียบเคียงได้จากอัตรา
การเปรียบเทียบปรับตามตารางท้ายระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้)
๔. การด�ำเนินการเพื่อการเปรียบเทียบปรับ
๔.๑ ผูม้ อี �ำนาจเปรียบเทียบปรับท�ำการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้บนั ทึกการเปรียบเทียบปรับลงไว้ในแบบบันทึก
การเปรียบเทียบปรับ และภายในก�ำหนด ๓๐ วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปรียบเทียบปรับ ให้ถอื ว่าคดีเป็นอันเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๔.๒ ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับเห็นว่า ผู้กระท�ำความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบปรับ หรือยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับแล้วไม่ช�ำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ส่งเรื่องกลับไปให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีต่อไป
๕. การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบปรับส่งคลัง
ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวัลและวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอรับเงินสินบน
หรือเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนน�ำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
๖. เมื่อท�ำการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับด�ำเนินการ ดังนี้
๖.๑ ส่งเรือ่ งพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน ส�ำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับ ให้พนักงาน
สอบสวนด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖.๒ ให้รายงานอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ท�ำการเปรียบเทียบปรับ
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บทที่ ๔ แนวทางปฏิบตั งิ าน

เอกสารอ้างอิง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสั่งคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้ “แบบ ธพ.น.๒”
๒. “ใบอนุญาตเลขที่...” ให้ก�ำหนดเลขที่ใบอนุญาตตามแนวทางการปฏิบัติของ “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การก�ำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยให้มีการก�ำหนดเลขที่
ใบอนุญาต ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ตัวอักษร แสดงถึงอักษรย่อของจังหวัด เช่น พจ=พิจิตร, ตก=ตาก, ยส=ยโสธร
กลุ่มที่ ๒ ตัวเลขไทยสองหลัก แสดงถึงล�ำดับที่ของกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่
ถังขนส่งน�้ำมัน
ล�ำดับที่ ๐๑
คลังน�้ำมัน
ล�ำดับที่ ๐๒
สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
ล�ำดับที่ ๐๓
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก
ล�ำดับที่ ๐๔
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข
ล�ำดับที่ ๐๕
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง
ล�ำดับที่ ๐๖
สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง
ล�ำดับที่ ๐๗
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ
ล�ำดับที่ ๐๘
ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
ล�ำดับที่ ๐๙
กลุ่มที่ ๓ ตัวเลขไทยหนึ่งหลัก แสดงถึงล�ำดับที่ของลักษณะย่อยกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่
ถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถบรรทุก
ล�ำดับที่ ๑
ถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน ชนิดรถกึ่งพ่วง
ล�ำดับที่ ๒
ถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถไฟขนส่งน�้ำมัน
ล�ำดับที่ ๓
ถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถเติมน�้ำมันอากาศยาน
ล�ำดับที่ ๔
คลังน�้ำมัน
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน ลักษณะที่สาม
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ฉ
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
ระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
ล�ำดับที่ ๑  (ไม่มีลักษณะย่อย)
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กลุ่มที่ ๔ ตัวเลขไทยสี่หลัก แสดงถึงล�ำดับที่ของใบอนุญาต เริ่มจาก ๐๐๐๑-๙๙๙๙ ทั้งนี้ ในแต่ละกิจการควบคุมให้
เริ่มนับใหม่ที่ ๐๐๐๑ เป็นต้นไป
ตัวอย่างเช่น
ตง ๐๕๑๐๐๐๕ หมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ�้ มันประเภท ข มีลกั ษณะย่อยเป็นสถานีบริการ
น�้ำมันประเภท ข ล�ำดับที่ ๕ ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง
ลย ๐๑๒๐๐๖๗ หมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน มีลักษณะย่อยเป็น
ชนิดรถกึ่งพ่วง ล�ำดับที่ ๖๗ ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย
หมายเหตุ
(๑) กรณีการออกเลขทีใ่ บอนุญาตของสถานีบริการน�ำ้ มันหรือสถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มัน ผูอ้ นุญาตจะก�ำหนดเลขทีใ่ บ
อนุญาตตามวิธีการข้างต้น ในครั้งแรกของการอนุญาตและให้ใช้เลขที่ใบอนุญาตนั้นตลอดการประกอบกิจการโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และหากมีการเลิกประกอบกิจการเลขที่ใบอนุญาตนั้นจะไม่น�ำกลับมาใช้ใหม่
(๒) กรณีการออกเลขทีใ่ บอนุญาตของถังขนส่งนำ�้ มัน กรมธุรกิจพลังงานจะเป็นผูอ้ อกเลขทีใ่ บอนุญาตถังขนส่งน�ำ้ มัน
ทั่วประเทศ โดยการออกเลขที่ใบอนุญาตจะเชื่อมโยงกับเลขทะเบียนรถขนส่งน�้ำมันที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก ดังนัน้ หากเลขทะเบียนรถขนส่งนำ�้ มันไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เลขทีใ่ บอนุญาตของถังขนส่งนำ�้ มันทีก่ รมธุรกิจ
พลังงานออกให้ ก็ให้ใช้เลขที่ใบอนุญาตเดิมนั้นต่อไป แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถขนส่งน�้ำมัน ผู้อนุญาตจะ
ต้องออกเลขที่ใบอนุญาตใหม่ โดยให้ประสานขอเลขที่ใบอนุญาตใหม่ที่กรมธุรกิจพลังงาน
๓. “ใบอนุญาตประกอบกิจการ...” ให้ก�ำหนดชื่อกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่อนุญาต ดังนี้
    
๓.๑ กรณีการอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ก, สถานีบริการนำ�้ มัน
ประเภท ข, สถานีบริการน�้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง ตัวอย่างเช่น
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก
๓.๒ กรณีการอนุญาตของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้แก่ สถานทีเ่ ก็บรักษานำ�้ มัน ลักษณะทีส่ าม และถังขนส่งน�ำ้ มัน
ตัวอย่างเช่น
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ถังขนส่งน�้ำมัน
๔. “ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า...” ให้ก�ำหนดชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) ที่เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พร้อมทีอ่ ยูข่ องส�ำนักงานใหญ่ของนิตบิ คุ คล หรือทีอ่ ยูข่ องบุคคลธรรมดา
ตัวอย่างเช่น
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด/ชื่อบุคคล/อื่นๆ
ที่อยู่....หมู่ที่...อาคาร....ชั้นที่....ถนน....แขวง/ต�ำบล....เขต/อ�ำเภอ....จังหวัด....
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๕. “เป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ...” ให้ก�ำหนดชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือข้อมูลของถังขนส่งน�้ำมัน ดังนี้
๕.๑ กรณีการอนุญาตที่เป็นสถานประกอบการ ให้ก�ำหนดชื่อของสถานประกอบการและที่อยู่ ตัวอย่างเช่น
ณ สถานีบริการน�้ำมัน..(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด/ชื่อบุคคล/สาขา/สหกรณ์/อื่นๆ)..
เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน........ต�ำบล........อ�ำเภอ........จังหวัด........
๕.๒ กรณีการอนุญาตที่เป็นถังขนส่งน�้ำมัน (เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด) ให้ก�ำหนดข้อมูลของยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียนรถ และปริมาตรของถังขนส่งน�้ำมัน ตัวอย่างเช่น
ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน ชนิด(รถบรรทุก/รถกึ่งพ่วง)
หมายเลขทะเบียน XX-XXXX ระยอง
ปริมาตรรวม XX,XXX ลิตร
๖. “ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .... เดือน .... พ.ศ. ....” ก�ำหนดวันสิ้นอายุของใบอนุญาต
     
๖.๑ กรณีออกใบอนุญาตใหม่ ก�ำหนดเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต
๖.๒ กรณีต่ออายุใบอนุญาต ก�ำหนดเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุตัวอย่างเช่น
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. “ออกให้ ณ วันที่ .... เดือน .... พ.ศ. ....” ก�ำหนดให้เป็นวันที่ผู้อนุญาตลงนามในใบอนุญาตตัวอย่างเช่น
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. “ผู้อนุญาต” ก�ำหนดให้ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานได้มอบหมายตามประกาศดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนาม
(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓
(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง มอบหมายให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และมีรายละเอียดการลงนาม ดังนี้
๘.๑ กรณีทผี่ ดู้ �ำรงต�ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นฐานะผูอ้ นุญาตลงนาม
เอง ตัวอย่างเช่น
(นายทวีป  โคกช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลช้างคลาน
ผู้อนุญาต
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(นายวิศวะ  ช�ำนาญงาน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครธานี
ผู้อนุญาต
๘.๒ กรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้ลงนามเองแต่ได้มีการ
มอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ตัวอย่างเช่น
(นายอาลักษณ์  ปฏิบัติการ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลช้างคลาน
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลช้างคลาน
ผู้อนุญาต
(นายวิเคราะห์  นโยบาย)
พลังงานจังหวัดนครธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครธานี
ผู้อนุญาต
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ตัวอย่าง แบบ ธพ.น.๒
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ตารางตั
ตารางตัววอัอักกษรย่
ษรย่ออจัจังงหวั
หวัดด
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แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บนำ�้ มันและถังขนส่งนำ�้ มัน ตามวาระและครบวาระ
การประกอบกิจการสถานีบริการนำ�้ มัน สถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ มัน คลังน�ำ้ มัน และรถขนส่งน�ำ้ มัน ต้องจัดให้มกี ารซ่อม
บ�ำรุงถังเก็บน�ำ้ มัน ถังขนส่งน�ำ้ มัน ระบบท่อนำ�้ มันและอุปกรณ์ทมี่ กี ารใช้งานมาแล้ว และมีปริมาณความจุเกิน ๒,๕๐๐ ลิตร
ขึ้นไป ได้แก่
๑. ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวตั้ง
๒. ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน
๓. ถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดิน
๔. ถังเก็บน�้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก
๕. ถังขนส่งน�้ำมัน
โดยถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมันดังกล่าว ต้องได้รับการซ่อมบ�ำรุงตามวาระและครบวาระ ดังนี้
- การซ่อมบ�ำรุงตามวาระ
ให้ด�ำเนินการทุก ๑ ปี   ทุกกิจการ
- การซ่อมบ�ำรุงครบวาระ
ให้ด�ำเนินการทุก ๖ ปี   ส�ำหรับถังขนส่งน�้ำมัน
ให้ด�ำเนินการทุก ๑๐ ปี ส�ำหรับสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันและสถานีบริการน�้ำมัน
ให้ด�ำเนินการทุก ๑๕ ปี ส�ำหรับคลังน�้ำมัน
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงตามวาระ ของสถานีบริการน�้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน และถังขนส่งน�้ำมัน ให้
ผู้ประกอบกิจการให้ด�ำเนินการตรวจสอบตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมัน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งก่อนด�ำเนินการ และให้เก็บรายงานการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจสอบ
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงตามวาระของคลังน�้ำมัน และการซ่อมบ�ำรุงครบวาระของคลังน�้ำมัน สถานีบริการ
น�้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน�้ำมัน และถังขนส่งน�้ำมัน
๑. ให้ด�ำเนินการทดสอบและตรวจสอบ โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ
๒. ก่อนการซ่อมบ�ำรุง ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งให้ผู้อนุญาต (กรมธุรกิจพลังงาน หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี) ทราบก่อนด�ำเนินการ ๑๕ วัน
ท�ำการ
๓. ในการทดสอบและตรวจสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบ ต้องอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. เมือ่ ผูท้ ดสอบและตรวจสอบจัดท�ำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้ผปู้ ระกอบกิจการ
ส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผอู้ นุญาต ภายใน ๑๕ วันท�ำการนับแต่วนั ทีท่ �ำการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิน้
๕. ให้ผู้ประกอบกิจการเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่า
จะถึงก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุงตามวาระและครบวาระครั้งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
- กฎกระทรวงการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน�้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
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แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
ในการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัว
ผู้มีอ�ำนาจออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๑. ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ออกบัตรให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
๒. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ออกบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทหาร ต�ำรวจ พนักงานส่วนกลาง เป็นต้น
๓. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกบัตรให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
๔. ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกบัตรให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย ผู้อ�ำนวยการเขต และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย*
๕. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นผูอ้ อกบัตรให้นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล พลังงาน
จังหวัด และข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน
๖. นายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกบัตรให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย*
๗. นายกเทศมนตรี เป็นผู้ออกบัตรให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย*
๘. นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นผูอ้ อกบัตรให้พนักงานส่วนท้องถิน่ ในสังกัดเฉพาะในส่วนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย*
แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจ�ำตัว
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๒
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๑. รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จ�ำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก
๒. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
อายุบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันออกบัตร
สถานที่ยื่นขอมีบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ยื่น ณ ที่ท�ำการของผู้มีอ�ำนาจออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นตั้งอยู่
หมายเหตุ *เฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ตามค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
เอกสารอ้างอิง
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมนำ�้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
- ค�ำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๐๘ / ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอ�ำนาจในการออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมนำ�้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมนำ�้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
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ตัวอย่าง ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
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แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมนำ�้ มัน
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้มอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต ซึ่งเป็นกรณีที่ส่วนราชการ
(กรมธุรกิจพลังงาน) ได้ก�ำหนดหรือแต่งตัง้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั ภิ ารกิจให้แก่สว่ นราชการ ดังนัน้ การปฏิบตั ิ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมเป็นการด�ำเนินการแทนส่วนราชการนัน้ จึงมิใช่เป็นกรณีทกี่ ฎหมายมอบหมาย
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมา
จึงเป็นการรับมาในฐานะผู้กระท�ำการแทนส่วนราชการ ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ยังไม่ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๑
ต่อมา กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตาม
พระราชบัญญัตกิ �ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๓๒ โดยได้
แก้ไขการมอบอ�ำนาจการเป็นผูอ้ นุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นการมอบหมายการเป็นผูอ้ นุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงมีผลให้บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตที่ได้รับมา ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓
ดังนั้น ปัจจุบันค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จึงตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ �ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๓(๑๗)๔ และมาตรา ๒๕(๑๙)๕
เอกสารอ้างอิง
๑
ข้อ ๒ ของบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๔๗)
๒
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ของบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
การมอบอ�ำนาจการเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๕/๒๕๕๓)
๓
ตามข้อ ๑ ของบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๔๗) ประกอบกับข้อ ๑ ข้อหารือที่ ๑ ของบันทึกส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง เทศบาลเมืองชัยภูมสิ ง่ คืนงานถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๘/๒๕๕๓)
๔
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
เงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก�ำหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น�ำ
รายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
๕
มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก

กรมธุรกิจพลังงาน

คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ฯ
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ภาคผนวก
รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน�้ำมัน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน
(http://elaw.doeb.go.th) ดังนี้
พระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวง
- กฎกระทรวงการซ่อมบ�ำรุงถังเก็บน�้ำมันและถังขนส่งน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงการขนส่งน�้ำมันโดยถังขนส่งน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฎกระทรวงคลังน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับ
การประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฎกระทรวงควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
- กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒
- กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๑
- กฎกระทรวงควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๐
- กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน�้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกระทรวง
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์การติดตัง้ ตัวน�ำล่อฟ้า จ�ำนวนและระยะห่างของตัวน�ำลงดิน ทีถ่ งั เก็บ
น�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลส�ำหรับ
สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน�้ำมัน ระบบท่อน�้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน�้ำมัน ถังน�้ำมัน และถังเก็บน�้ำมันขนาดเล็ก
ไว้ในอาคารเก็บน�้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน�้ำมัน
พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน�้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓
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- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง ระบบรับและจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเหนือถังส�ำหรับระบบควบคุมไอน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศกรม
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น
แบบค�ำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�ำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน�้ำมัน
ทางท่อ พ.ศ.๒๕๕๔
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง มอบหมายให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ นุญาตตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน�้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แบบค�ำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจ�ำตัว และหลักสูตร
การฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบค�ำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน และผู้ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน�้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
ค�ำสั่ง
- ค�ำสั่งคณะกรรมการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสัง่ กระทรวงพลังงาน ที่ ๗/๒๕๕๖ เรือ่ ง แก้ไขค�ำสัง่ แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสัง่ กระทรวงพลังงาน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ.๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
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- ค�ำสัง่ กระทรวงพลังงาน ที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ค�ำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๐๘/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอ�ำนาจในการออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การก�ำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวัลและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินสินบนหรือ
เงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓
อื่นๆ
- ค�ำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๔-๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
- ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนน�ำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
- บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เทศบาลเมืองชัยภูมิส่งคืนงานถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน�้ำมัน
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๘-๒๕๕๓)
- บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอ�ำนาจการเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๕-๒๕๕๓)
- บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๕-๒๕๔๗)
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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านควบคุมน�ำ้ มัน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมน�้ำมันตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน
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เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
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ส�ำนักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
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