
 
หลักเกณฑการประกอบกจิการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายใหม 

                            ประเทศไทยมีกฎหมายจดัระเบียบควบคุมการเก็บรักษาตลอดถึงการบรรจุขนถายและจําหนายน้ํามันเชือ้เพลิง
เพ่ือปองกันอัคคีภัย คือพระราชบัญญตัิวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 ใชบังคับตลอดจนเปนเวลา 68 ป ปจจุบัน 
ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลย ีและการพัฒนาการ ในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว 
จึงไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 
เน่ืองจากไมเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบันและไดมีการประกาศใชพระราชบัญญตัิควบคมุนํ้ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ.2542 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2542 เปนตนมาจนถงึปจจุบัน มีโครงสรางและเนื้อหาสาระทีส่ําคญัในการประกอบกิจการ 
เก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายใหมดังนี้ 

คํานิยามที่เกีย่วของ 

                            “นํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความวา นํ้ามันปโตรเลียมดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิงสาํหรับเครื่องบิน 
นํ้ามันกาด นํ้ามนัดีเซล นํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่น และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมอ่ืนที่เปนของเหลวและใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิง่หลอลื่น ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปนน้ํามนัเชื้อเพลิง 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                            “การมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
และไมวาจะเปนกรณีมีไวเพ่ือจําหนาย เพ่ือขนสง เพ่ือใชหรอืเพ่ือประการอ่ืนใด 
และใหหมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณ ที่อยูในความครอบครองดวย 

                            “สถานีบรกิารนํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความวา 
สถานทีท่ี่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใหบริการนํ้ามันเชือ้เพลิงแกยานพาหนะ 
และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงตลอดจนสิง่กอสราง ถัง ทอ 
และอุปกรณ หรือ 
เครื่องมือตาง ๆ ในบริเวณนั้น 

                     “การขนสงนํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความวา การเคลื่อนยายน้ํามันเชื้อเพลิงจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง 
ไมวาโดยทางบก ทางน้าํ ทางทอ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

                     “คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความวา 
สถานทีท่ี่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปรมิาณที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตคลังน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งกอสราง ถังทอและอุปกรณ 
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
แตไมรวมถึงสถานที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนวัตถดุิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้าํมันเชื้อเพลิง 

                     “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา 
วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติน้ี 

                     “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 

                     “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรผีูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

การประกอบกจิการ 

                            กฎหมายไดกําหนดใหการประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งอยูในการกํากับดแูลของรัฐ มี 3 
ประเภท คือ 

                            1. ประเภทที่ 1 ไดแก กิจการทีส่ามารถประกอบการไดทนัที ตามความประสงคของผูประกอบกิจการ 

                            2. ประเภทที่ 2 ไดแก กิจการที่เพ่ือจะประกอบการ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาทีท่ราบกอน 

                            3. ประเภทที่ 3 ไดแก กิจการทีต่องไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะประกอบการได 

ชนิดของน้ํามนัเช้ือเพลิง 

                            นํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ใชในการประกอบกิจการ มี 3 ชนิด คือ 



                            1. ชนิดไวไฟนอย มีจดุวาบไฟตั้งแต 60 องศาเซลเซียส ข้ึนไป ไดแก นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่น 
ฯลฯ 

                            2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจดุวาบไฟระหวาง 37.8-60 องศาเซลเซียส ไดแก นํ้ามันกาด นํ้ามันเชื้อเพลิง 
สําหรับเครื่องบนิ ฯลฯ 

                            3. ชนิดไวไฟมาก มีจดุวาบไฟต่ํากวา 37.8 องศาเซลเซียส ไดแก นํ้ามันเบนซิน นํ้ามนัปโตรเลียมดิบ ฯลฯ 

ภาชนะที่ใชบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง มี 5 ประเภท คือ 

                            1. ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง ทาํดวยแกว ความจุ 0.5-1.0 ลิตร  

                            2. กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ทําดวยพลาสติกหรือเหล็กเคลือบดีบุก ความจุไมเกิน 20 ลิตร 

                            3. ถังน้ํามนัเชื้อเพลิง ทําดวยพลาสติกหรือเหล็ก ความจุไมเกิน 227 ลติร 

                            4. ถังเก็บน้าํมันเชื้อเพลิง ทําดวยเหล็ก ความจุเกินกวา 227 ลิตร ข้ึนไป 

                            5. ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ทําดวยเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอยไมจํากัดปรมิาณ   

สถานทีป่ระกอบกิจการควบคุม 

                     คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง ไดแก ที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเกิน 500,000 ลิตรข้ึนไป 

                     สถานที่เก็บรกัษานํ้ามันเช้ือเพลิง มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

                            (1) ลักษณะที่ 1 ไดแก สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
(รานจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงรายยอย) ประกอบดวย นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไมเกิน 40 ลิตร 
หรือชนดิไวไฟปานกลาง มีปรมิาณไมเกิน 227 ลิตร หรือชนดิไวไฟนอย มีปริมาณไมเกิน 454 ลิตร 

                            (2) ลักษณะที่ 2 ไดแก สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
(โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร) ประกอบดวยน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 454 
ลิตร หรือชนดิไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร หรือชนดิไวไฟนอย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร 
แตไมเกิน 15,000 ลิตร 

                            (3) ลักษณะที่ 3 ไดแก สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
(โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ) ประกอบดวย นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรข้ึนไป 
หรือชนดิไวไฟปานกลาง มีปรมิาณเกิน 1,000 ลิตรข้ึนไป หรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตรข้ึนไป 
แตปริมาณทั้งหมดตองไมเกิน 500,000 ลิตร 

                     สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง แบงเปน 6 ประเภท ดังนี ้

                            (1) ประเภท ก ไดแก สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึง่ตั้งอยูในพื้นที ่
ที่ตดิเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนสวนบุคคล 
ซึ่งมีขนาดความกวางตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวใน ถังเก็บน้ํามันเชือ้เพลิงใตพ้ืนดนิ 
(สถานีบรกิารติดถนนใหญ) 

                     (2) ประเภท ข ไดแก สถานีบรกิารนํ้ามันเชื้อเพลิงใหบริการแกยานพาหนะท งบก 
ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ทีต่ิดเขตถนนสาธารณะหรือถนนสวนบุคคลทีมี่ความกวางตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว ในถังเก็บน้ํามันเชือ้เพลิงใตพ้ืนดนิ (สถานีบรกิารตดิถนนซอย) 

                            (3) ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี ้

                                        (3.1) ลักษณะที่ 1 ไดแก 
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
หรือชนดิไวไฟนอยมีปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดิน 
(ปมถังลอยริมถนนขนาดเลก็) 

                                        (3.2) ลักษณะที่ 2 ไดแก 



สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย 
มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไป และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดิน 
(ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ) 

                            (4) ประเภท ง ไดแก สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟนอยไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมหลอดแกวมอืหมุน) 

                            (5) ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี ้

                                        (5.1) ลักษณะที่ 1 ไดแก 
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกเรือที่มีปริมารการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย 
มีปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถงัเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดิน 
หรือถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงที่ตดิตั้งภายในโปะเหล็ก (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 

                                        (5.2) ลักษณะที่ 2 ไดแก 
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกเรือที่มีปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อ-เพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย 
มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร ข้ึนไป 
และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถงัเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตดิตั้งภายในโปะเหล็ก 
หรือเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนดิไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟนอย ไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพ้ืนดิน 
(สถานีบรกิารทางน้ําขนาดใหญ) 

                            (6) ประเภท ฉ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกอากาศยาน 

                                        ผูที่มีความประสงคจะประกอบกิจการควบคุมทั้ง 3 ประเภท ตามกฎหมายใหมคอื 
พ.ร.บ.ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 จะสามารถตรวจสอบประเภทของกิจการควบคุม 
ภาชนะทีใ่ชในการบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนดิที่จะมีไวในครอบครองในแตละประเภทไดจากตารางแสดงกิจการควบคุมประเภทที ่
1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังตอไปนี ้

  

ตารางที่ 1 กิจการควบคุมประเภทที่ 1  
(ประกอบกจิการไดทันท)ี 

สถานประกอบกิจการ 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ชนิด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ภาชนะ 

บรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณ 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

ลักษณะที่หนึ่ง 

(รานจําหนายน้าํมันเชื้อเพลิงรายยอย) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง 

ไวไฟนอย 

-  ขวด, กระปอง 

-  ขวด, กระปอง, ถัง 

-  ขวด, กระปอง, ถัง, 

 ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 

-  ไมเกิน 40 ลิตร หรือ 

-  ไมเกิน 227 ลิตร หรือ 

-  ไมเกิน 454 ลิตร 

ชนิดใดชนดิหนึง่หรือหลายชนดิ

 
ตารางที่ 2 กิจการควบคุมประเภทที ่2 

(เมื่อจะประกอบกิจการตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน) 

ลําดับ  

ที ่

สถานประกอบกิจการ 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ชนิด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจ ุ

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง

(ลิตร) 

1 สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

ลักษณะทีส่อง 

ไวไฟมาก 

  

-  ขวด, กระปอง, ถัง,  

ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 

-  เกิน 40 ลิตร 
แตไมเกิน 



(โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร) ไวไฟปานกลาง

  

ไวไฟนอย 

-  ขวด, กระปอง, ถัง,  

ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 

-  ขวด, กระปอง, ถัง,  

ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก,  

ถังเก็บบนดินขนาดใหญ,  

ถังเก็บใตพ้ืนดนิ 

 454 ลิตร หรือ 

-  เกิน 227 
ลิตรแตไมเกิน  

1,000 ลิตร หรือ 

-  เกิน 454 ลิตร 
แตไมเกิน 

 15,000 ลิตร 

ชนิดใดชนดิหนึง่หรือ 

หลายชนิด 

(หามเก็บ)  2 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง 

(ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

  

-  ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 

-  ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 

รวมกันไมเกิน 

10,000 ลิตร 

3 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ง 

(ปมหลอดแกวมือหมุน) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

-  ถัง 

-  ถัง 

-  ถัง 

-  ไมเกิน 454 ลิตร 

-  ไมเกิน 454 ลิตร 

-  ไมเกิน 454 ลิตร 

  (หามเก็บ) 4 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง 

(สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

-
  ถังเก็บทีต่ิดตัง้ภายในโปะ 

เหล็ก, 
ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 

รวมกันไมเกิน 

10,000 ลิตร 

 
ตารางที่ 3 กิจการควบคุมประเภทที ่3 

(ตองไดรบัใบอนุญาตกอนจงึจะประกอบการได) 

ลําดับ 

ที ่

สถานประกอบกิจการ 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ชนิด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ภาชนะบรรจ ุ

นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) 

- ขวด,กระปอง,ถัง,  

  

1 สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

ลักษณะทีส่าม 

(โรงงานขนาดใหญ) 

ไวไฟมาก 

  

ไวไฟปานกลาง

  

ไวไฟนอย 

- ขวด, กระปอง,ถัง,  

ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 

ถังเก็บบนดินขนาดใหญ, 

ถังเก็บใตพ้ืนดนิ  

  

- เกิน 454 ลิตรข้ึนไป 

หรือ 

- เกิน 1,000 ลติรข้ึนไป 

หรือ 

- เกิน 15,000 
ลิตรข้ึนไป 

แตรวมกันไมเกินกวา  

500,000 ลติร 



2 คลังน้ํามันเชื้อเพลิง 

(สถานีเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงเกิน  

50,000 ลิตร) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

- ขวด, กระปอง,ถัง,  

ถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 

ถังเก็บบนดินขนาดใหญ, 

ถังเก็บใตพ้ืนดนิ 

รวมกันเกิน 

500,000 ลิตร 

3 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ก 

(สถานีบริการตดิถนนใหญ) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

- ขวด, กระปอง,ถัง, 

ถังเก็บใตพ้ืนดนิ 

เก็บในพื้นที่ตาม พ.ร.บ. 

ผังเมือง ที่มีการกําหนด 

พ้ืนที่หนาแนนมาก,ปาน 

กลางใหเก็บไดไมเกิน  

180,000 ลิตร 
นอกเขตให 

เก็บได 360,000 ลิตร 

4 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ข 

(สถานีบริการตดิถนนซอย) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

- ขวด, กระปอง,ถัง, 

- ไมเกินกวา 60,000 
ลิตร 

- รวมกันไมเกิน 20,000 

ลิตร 

- ไมมีขอกําหนด 

(หามเก็บ) 5 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ค ลักษณะที่สอง 

(ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

  

- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 

- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ 

- รวมกันเกินกวา 
10,000 

ลิตร 

- แตไมเกินกวา 60,000 

ลิตร 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

   

- ถังเก็บใตพ้ืนดิน 

   

- ไมมีขอกําหนด 

6 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท 
จ 

ลักษณะทีส่อง 

(สถานีบริการทางน้ําขนาดใหญ) 
ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

  

- ถังเก็บบนดินขนาดใหญ, 

ถังเก็บที่ตดิตั้งภายในโปะ 

เหล็ก 

(หามเก็บ) 

- เก็บไดถังละไมเกิน 

30,000 ลิตร และรวม 

กันไมเกิน 60,000 ลิตร 



7 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประเภท ฉ 

(สถานีบริการใหแกอากาศยาน) 

ไวไฟมาก 

ไวไฟปานกลาง

ไวไฟนอย 

   

- ไมมีขอกําหนด 

   

- ไมมีขอกําหนด 

                การแจงสําหรบัการประกอบกิจการควบคุม                             

 - ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองแจงตอพนักงานเจาหนาทีต่ามแบบ ธพ.น1 

 - การแจงใหปฏิบัติดังนี ้

               (1) ในเขตกรุงเทพมหานครใหแจง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

                                         (2) ในเขตจังหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหแจงสํานักงานพลังงานภูมิภาค 
หรือสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 

                           - เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงแลวใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น 2 กรณีนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกใบรบัแจง 

                           - การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ใหแจงตอพนักงานเจาหนาทีต่ามแบบ ธพ.น 
1 ณ สถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมดังกลาวขางตน 

                            การอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการควบคุม 

                            - ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตแบบ ธพ.น3  

                            - การยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหปฏิบัติดังนี้ 

                                         (1) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

                                         (2) ในเขตจังหวดัอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานพลังงานภูมิภาค หรือ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 

                            - ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 ใหเปนไปตามแบบ ธพ.น4 

                            - ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

                            - การออกใบอนุญาตใหแยกใบอนุญาตตามประเภทของการประกอบกิจการ 

                            - หลักเกณฑวิธีการตรวจสอบและการพจิารณาออกใบอนุญาตควบคุมประเภทที่ 3 
ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลงังานประกาศกาํหนด 

                            - การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหยื่นคาํรองขออนุญาตตามแบบ ธพ.น5

                            - ใบอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการใหเปนไปตามแบบ ธพ.น4 

                            - กรณีทีผู่ไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประสงคจะกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชประกอบกิจการ 
และประสงคใหผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนผูออกใบอนุญาต ใบรับแจง 
หรือใบรับรองการใชอาคารควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 
ยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหลกัฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตอผูอนุญาต ณ 
สถานทีท่ี่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

   




