คูม
่ ือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 (นํามัน)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานทีช่องทางการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
กองช่าง
โทรศัพท์ 043-210130
กําหนด)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
การประกอบกิจการ
กฎหมายได้กาํ หนดให้การประกอบกิจการเกียวกับนํามันเชือเพลิง ซึงอยูใ่ นการกํากับ
ดูแลของรัฐ มี 3 ประเภท คือ
1. ประเภทที 1 ได้แก่ กิจการทีสามารถประกอบการได้ท ันที ตามความประสงค์ของ
ผูป
้ ระกอบกิจการ
2. ประเภทที 2 ได้แก่ กิจการทีเพือจะประกอบการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที
ทราบก่อน
3. ประเภทที 3 ได้แก่ กิจการทีต้องได้รบั ใบอนุญาตจากผูอ
้ นุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบการได้
ชนิดของนํามันเชือเพลิง
นํามันเชือเพลิง ทีใช้ในการประกอบกิจการ มี 3 ชนิด คือ
1. ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตังแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึนไป ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเตา นํามันหล่อลืน ฯลฯ
2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8-60 องศาเซลเซียส ได้แก่
นํามันก๊าด นํามันเชือเพลิง สําหรับเครืองบิน ฯลฯ
3. ชนิดไวไฟมาก มีจด
ุ วาบไฟตํากว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้แก่ นํามันเบนซิน
นํามันปิ โตรเลียมดิบ ฯลฯ
สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง มี 3 ลักษณะ ดังนี
(1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือหลาย
ชนิด ( ร้านจําหน่ ายนํามันเชือเพลิงรายย่อย ) ประกอบด้วย นํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน 40 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน 227
ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร

(2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือหลาย
ชนิด ( โรงงานขนาดเล็กหรือเพือการเกษตร ) ประกอบด้วยนํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มี
ปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน
454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
(3) ลักษณะที 3 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือ
หลายชนิด ( โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ) ประกอบด้วย นํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรขึนไป หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน
1,000 ลิตรขึนไป หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตรขึนไป แต่
ปริมาณทังหมดต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร
สถานีบริการนํามันเชือเพลิง แบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี
(1) ประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนที ทีติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล ซึงมี
ขนาดความกว้างตามทีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและเก็บนํามันเชือเพลิงไว้
ใน ถังเก็บนํามันเชือเพลิงใต้พนดิ
ื น ( สถานีบริการติดถนนใหญ่)
(2) ประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนทีทีติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลทีมีความกว้าง
ตามทีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงใต้พืนดิน ( สถานีบริการติดถนนซอย )
(3) ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี
(3.1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกทีมีการเก็บ นํามันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อยมีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงเหนือพืนดิน ( ปัมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก )
(3.2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกทีมีการเก็บ นํามันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไป และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงเหนือพืนดิน ( ปัมถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ )
(4) ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังนํามันเชือเพลิง ( ปัม
หลอดแก้วมือหมุน )
(5) ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี
(5.1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่เรือทีมีปริ
มารการเก็บนํามัน เชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่
เกิน 10,000 ลิตร และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิงเหนือพืนดิน
หรือถังเก็บนํามันเชือเพลิงทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก
( สถานีบริการทางนําขนาด
เล็ก )

(5.2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่เรือทีมี
ปริมาณการเก็บนํามัน เชือ-เพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณ
เกิน 10,000 ลิตร ขึนไป และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิงเหนือ
พืนดินหรือถัง เก็บนํามันเชือเพลิงทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก หรือเก็บนํามันเชือเพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิง
ใต้พนดิ
ื น ( สถานีบริการทางนําขนาดใหญ่ )
(6) ประเภท ฉ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่อากาศยาน
ผูท
้ ีมีความประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมทัง 3 ประเภท ตามกฎหมายใหม่
คือ พ.ร.บ.ควบคุมนํามันเชือเพลิง พ.ศ.2542 จะสามารถตรวจสอบประเภทของ
กิจการควบคุม ภาชนะทีใช้ในการบรรจุนํามันเชือเพลิง รวมทังปริมาณของนํามัน
เชือเพลิงแต่ละชนิดทีจะมีไว้ในครอบครองในแต่ละ ประเภทได้จากตารางแสดง
กิจการควบคุมประเภทที 1 ประเภทที 2 และประเภทที 3 ดังต่อไปนี
กิจการควบคุมประเภทที 1 ได้แก่ สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิงลักษณะที 1
กิจการควบคุมประเภทที 2 ได้แก่
1. สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง ลักษณะที 2
2. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ค. ลักษณะที 1
3. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ง.
4. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท จ.ลักษณะที 1
กิจการควบคุมประเภทที 3 ได้แก่
1. สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง ลักษณะที 3
2. คลังนํามันเชือเพลิง
3. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ก.
4. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ข.
5. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ค. ลักษณะที 2
6. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท จ. ลักษณะที 2
7. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ฉ.
ขันตอน
หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
การขออนุญาตประกอบกิจการ
1. แจ้งการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที 3
องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
ให้ยนคํ
ื าขอรับใบอนุญาตตามแบบ (ธพ.น 3)
กองช่าง
2. ตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาต
3. ตรวจสอบสถานทีประกอบกิจการ
4. พิจารณาและตรวจสอบเรืองราวการขออนุญาต
พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
5.แจ้งผลการพิจารณาให้ผข
ู้ ออนุญาตทราบ

6. การแจ้งขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
7. ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
8. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.น.4)
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------การแก้ไขเปลียนแปลงสถานทีประกอบ
กิจการ
หากผูไ้ ด้รบั อนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
ประสงค์จะแก้ไขเปลียนแปลงลักษณะของสถานที
กองช่าง
ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากทีได้รบั อนุญาตให้ยืน
คําร้องขออนุญาตตามแบบธพ.น๕ขันตอนการดําเนินการ
ทํานองเดียวกันกับการยืนขออนุญาตประกอบกิจการ
ในครังแรก
การต่อใบอนุญาต
ผูใ้ ดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยืนขอตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยเตย
ธพ.น.6 ภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตสินอายุ
กองช่าง
การโอนใบอนุญาต
ผูใ้ ดประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยเตย
บุคคลอืน ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบ ธพ.น.8 โดยใช้หลัก
กองช่าง
เกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตมาใช้โดยอนุโลม
ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่ว ันทีออกใบอนุญาต
ระยะเวลา
ระยะเวลาทังสิน 30 วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน)
รายการเอกสารหลักฐาน
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)หรือ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติ
บุคคล)
2. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม
้ อบอํานาจและผูร้ บั
มอบอํานาจ
3.สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ทีดิน
4.หนังสือยินยอมให้ใช้ทดิ
ี น
5.แผนผังโดยสังเขป

6.รายการคํานวณ
7.หนังสือรับรองของวิศวกร
7.อืนๆ.....
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓
ใบอนุญาตการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํามันหรือระบบการขนส่งนํามันทางท่อ
และการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียกเก็บตามอัตราดังต่อไปนี
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓ฉบับละ๒๐๐บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ๒๐๐บาท
(๓) การอนุญาตให้ใช้ขวดนํามันกระป๋ องนํามันหรือถังนํามันเพือเก็บนํามันภายใน
สถานีบริการนํามันให้คด
ิ ค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํามันแต่ละชนิด
ดังต่อไปนี
(ก) นํามันชนิดไวไฟน้อย
ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๐๐บาท
ปริมาณทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๐บาทต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ข) นํามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๕๐บาท
ปริมาณทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๕บาทต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ค) นํามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๓๐๐บาท
ปริมาณทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๓๐บาทต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(๔) การอนุญาตให้ใช้ขวดนํามันกระป๋ องนํามันหรือถังนํามันเพือเก็บนํามันนอก
สถานีบริการนํามันให้คด
ิ ค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํามันแต่ละชนิด
ดังต่อไปนี
(ก) นํามันชนิดไวไฟน้อย
ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๔๐๐บาทปริมาณ
ทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๔๐บาทต่อปริมาณ๑๐,๐๐๐ลิตร
เศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ข) นํามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๖๐๐บาทปริมาณที
เกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๖๐บาทต่อปริมาณ๑๐,๐๐๐ลิตรเศษ
ของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ค) นํามันชนิดไวไฟมาก

ปริมาณรวมไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๘๐๐บาทปริมาณ
ทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๘๐บาทต่อปริมาณ๑๐,๐๐๐ลิตร
เศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(๕) การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บนํามันซึงไม่รวมถึงถังเก็บนํามันใต้พืนดินให้คด
ิ
ค่าธรรมเนียมตามชนิดของนํามันและปริมาตรของถังดังต่อไปนี
(ก) นํามันชนิดไวไฟน้อย
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๔๐๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๔๐บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ข) นํามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๖๐๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๖๐บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ค) นํามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๘๐๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๘๐บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตรยกเว้นนํามันดิบหรือสิงอืนที
ใช้เป็ นวัตถุดบ
ิ ในการกลันหรือผลิตนํามัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๔๐บาทต่อ
ปริมาตร๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ง) ในกรณีทีมีการอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บนํามันอันมีลกั ษณะแบ่งเป็ นช่องสําหรับ
ใช้เก็บนํามันชนิดไวไฟน้อยชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมากให้คด
ิ
ค่าธรรมเนียมสําหรับถังเก็บนํามันนีในอัตราของถังเก็บนํามันชนิดทีไวไฟมากทีสุด
(๖) การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บนํามันใต้พืนดินให้คด
ิ ค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
นํามันและปริมาตรของถังดังต่อไปนี
(ก) นํามันชนิดไวไฟน้อย
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๒๐๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๐บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ข) นํามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๒๕๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๒๕บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
(ค) นํามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๓๐๐บาท
ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๓๐บาทต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร

(ง) ในกรณีทีมีการอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บนํามันใต้พนดิ
ื นอันมีลกั ษณะแบ่งเป็ น
ช่องสําหรับใช้เก็บนํามันชนิดไวไฟน้อยชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมากให้
คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถังเก็บนํามันนีในอัตราของถังเก็บนํามันชนิดไวไฟมากทีสุด
(๗) การอนุญาตให้ใช้ถงั ขนส่งนํามันทีมีปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ๒๕๐บาท
(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งนํามันทางท่อคิดค่าธรรมเนียมตาม
ปริมาตรรวมของท่อ ดังต่อไปนี
(ก) ปริมาตรไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๖๐๐บาท
(ข) ปริมาตรทีเกินจาก๑๐๐,๐๐๐ลิตรคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา๖๐บาทต่อ
ปริมาตร๑๐,๐๐๐ลิตรเศษของ๑๐,๐๐๐ลิตรคิดเป็ น๑๐,๐๐๐ลิตร
บทกําหนดโทษ
1. ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓ โดยไม่ได้รบั อนุญาตต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
2. ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓ โดยไม่ปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ งแสนบาทหรือทังจําทังปรับ
3. ผูป
้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓ ผูใ้ ดไม่ปิดใบอนุญาตไว้ในทีเปิ ดเผย ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
4. ผูป
้ ระกอบกิจการควบคุมประเภทที ๓ ผูใ้ ดไม่ยืนขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน
สิบห้าวันนับแต่ว ันทีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
5. ผูใ้ ดประกอบกิจการควบคุมโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ วรรคหนึ ง(เขตห้ามประกอบ
กิจการควบคุม) ในกรณีทีเป็ นกิจการควบคุมประเภทที ๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินสีปี หรือปรับไม่เกินสีแสนบาท หรือทังจําทังปรับ

คูม
่ ือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 2(นํามัน)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานทีช่องทางการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
กองช่าง
โทรศัพท์ 043-210130
กําหนด)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
การประกอบกิจการ
กฎหมายได้กาํ หนดให้การประกอบกิจการเกียวกับนํามันเชือเพลิง ซึงอยูใ่ นการกํากับ
ดูแลของรัฐ มี 3 ประเภท คือ
1. ประเภทที 1 ได้แก่ กิจการทีสามารถประกอบการได้ท ันที ตามความประสงค์ของ
ผูป
้ ระกอบกิจการ
2. ประเภทที 2 ได้แก่ กิจการทีเพือจะประกอบการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที
ทราบก่อน
3. ประเภทที 3 ได้แก่ กิจการทีต้องได้รบั ใบอนุญาตจากผูอ
้ นุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบการได้
ชนิดของนํามันเชือเพลิง
นํามันเชือเพลิง ทีใช้ในการประกอบกิจการ มี 3 ชนิด คือ
1. ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตังแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึนไป ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเตา นํามันหล่อลืน ฯลฯ
2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8-60 องศาเซลเซียส ได้แก่
นํามันก๊าด นํามันเชือเพลิง สําหรับเครืองบิน ฯลฯ
3. ชนิดไวไฟมาก มีจด
ุ วาบไฟตํากว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้แก่ นํามันเบนซิน
นํามันปิ โตรเลียมดิบ ฯลฯ
สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง มี 3 ลักษณะ ดังนี

(1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือหลาย
ชนิด ( ร้านจําหน่ ายนํามันเชือเพลิงรายย่อย ) ประกอบด้วย นํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน 40 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน 227
ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร
(2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือหลาย
ชนิด ( โรงงานขนาดเล็กหรือเพือการเกษตร ) ประกอบด้วยนํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มี
ปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน
454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
(3) ลักษณะที 3 ได้แก่ สถานทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ งหรือ
หลายชนิด ( โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ) ประกอบด้วย นํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรขึนไป หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน
1,000 ลิตรขึนไป หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตรขึนไป แต่
ปริมาณทังหมดต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร
สถานีบริการนํามันเชือเพลิง แบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี
(1) ประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนที ทีติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล ซึงมี
ขนาดความกว้างตามทีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและเก็บนํามันเชือเพลิงไว้
ใน ถังเก็บนํามันเชือเพลิงใต้พนดิ
ื น ( สถานีบริการติดถนนใหญ่)
(2) ประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ซึงตังอยูใ่ นพืนทีทีติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลทีมีความกว้าง
ตามทีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงใต้พนดิ
ื น ( สถานีบริการติดถนนซอย )
(3) ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี
(3.1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกทีมีการเก็บ นํามันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อยมีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงเหนือพืนดิน ( ปัมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก )
(3.2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกทีมีการเก็บ นํามันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึนไป และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามัน
เชือเพลิงเหนือพืนดิน ( ปัมถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ )
(4) ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีเก็บนํามันเชือเพลิงชนิด
ไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังนํามันเชือเพลิง ( ปัม
หลอดแก้วมือหมุน )
(5) ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี
(5.1) ลักษณะที 1 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่เรือทีมีปริ

มารการเก็บนํามัน เชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่
เกิน 10,000 ลิตร และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิงเหนือพืนดิน
หรือถังเก็บนํามันเชือเพลิงทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก
( สถานีบริการทางนําขนาด
เล็ก )
(5.2) ลักษณะที 2 ได้แก่ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่เรือทีมี
ปริมาณการเก็บนํามัน เชือ-เพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณ
เกิน 10,000 ลิตร ขึนไป และเก็บนํามันเชือเพลิงไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิงเหนือ
พืนดินหรือถัง เก็บนํามันเชือเพลิงทีติดตังภายในโป๊ ะเหล็ก หรือเก็บนํามันเชือเพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บนํามันเชือเพลิง
ใต้พนดิ
ื น ( สถานีบริการทางนําขนาดใหญ่ )
(6) ประเภท ฉ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีให้บริการแก่อากาศยาน
ผูท
้ ีมีความประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมทัง 3 ประเภท ตามกฎหมายใหม่
คือ พ.ร.บ.ควบคุมนํามันเชือเพลิง พ.ศ.2542 จะสามารถตรวจสอบประเภทของ
กิจการควบคุม ภาชนะทีใช้ในการบรรจุนํามันเชือเพลิง รวมทังปริมาณของนํามัน
เชือเพลิงแต่ละชนิดทีจะมีไว้ในครอบครองในแต่ละ ประเภทได้จากตารางแสดง
กิจการควบคุมประเภทที 1 ประเภทที 2 และประเภทที 3 ดังต่อไปนี
กิจการควบคุมประเภทที 1 ได้แก่ สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิงลักษณะที 1
กิจการควบคุมประเภทที 2 ได้แก่
6. สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง ลักษณะที 2
7. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ค. ลักษณะที 1
8. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ง.
9. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท จ.ลักษณะที 1
กิจการควบคุมประเภทที 3 ได้แก่
1. สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง ลักษณะที 3
2. คลังนํามันเชือเพลิง
3. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ก.
4. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ข.
5. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ค. ลักษณะที 2
6. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท จ. ลักษณะที 2
7. สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ฉ.
ขันตอน
หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
1. แจ้งการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที 2
องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
ให้ยนคํ
ื าขอรับใบอนุญาตตามแบบ (ธพ.น1)
กองช่าง

2. ตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาต
3. ออกใบรับแจ้ง (ธพ.น. 2)
4. ตรวจสอบสถานทีประกอบกิจการ
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------** การเลิกกิจการหรือโอนกิจการ ผูป
้ ระกอบกิจการต้อง องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
แจ้งเป็ นหนังสือต่อเจ้าหน้าทีภายใน 30 วัน นับจากวัน กองช่าง
ทีได้ดาํ เนินการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาทังสิน 30 วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน)
รายการเอกสารหลักฐาน
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)หรือ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติ
บุคคล)
2. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม
้ อบอํานาจและผูร้ บั
มอบอํานาจ
3.สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ทีดิน
4.หนังสือยินยอมให้ใช้ทดิ
ี น
5.แผนผังโดยสังเขป
6.รายการคํานวณ
7.หนังสือรับรองของวิศวกร
7.อืนๆ.....
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
บทกําหนดโทษ
1. หากพบว่ามีการประกอบกิจการไปก่อนทีจะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีทราบต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๕๐,๐๐๐บาทหรือทังจําทังปรับ
(มาตรา๖๓)
2.
หากพบว่าการแจ้งของผูป
้ ระกอบกิจการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผูป
้ ระกอบ
กิจการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน๕๐,๐๐๐บาท
(มาตรา๖๔)
และให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีมีอาํ นาจสังการให้ผแ
ู้ จ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องภายใน๗วันหากฝ่ าฝื น

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐บาทและให้ศาลสังให้เลิกการประกอบกิจการ
(มาตรา๖๔วรรคสอง)
๓.หากตรวจพบภายหลังการตรวจสอบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและมี
การดําเนินการอย่างหนึ งอย่างใดต่อผูป
้ ระกอบกิจการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที
รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบภายใน
๓๐วัน

