
 
 
 
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

___________________________________________ 

 
  ด้วยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมธุรกิจพลังงานได้มอบหมายการเป็นผู้อนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงในส่วน
ของสถานที่เก็บรักษาน้้ามันและสถานีบริการน้้ามัน ให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล และได้ก้าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้อนุญาต พร้อมทั้งได้ก้าหนดวิธีการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กรมธุรกิจพลังงานดังกล่าวไว้แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและ
กฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจ เช่น 
พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกา 
การก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น รวมถึงกฎหมายล้าดับรองที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงหลายฉบับ 
เช่น กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อาศัยอ้านาจตามความใน
มาตรา ๔ บทนิยาม “ผู้อนุญาต” แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมธุรกิจพลังงานจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึง 
ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แนวทางการปฏิบัตงิาน 
เกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจง การอนุญาต การทดสอบและตรวจสอบ 

ในการประกอบกิจการควบคุมตามขอบเขตการถายโอนภารกิจ 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจจาก 
กรมธุรกิจพลังงาน เปนไปดวยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ไวดังนี ้

๑. การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ประเภทท่ี ๒ และประเภทที่ ๓ 
๑.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนการตรวจตราดานความปลอดภัยประจําปของ 

สถานประกอบกิจการควบคุมที่อยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเสนอตอกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัด
แลวแตกรณ ีเพ่ือพิจารณาประสานงานการตรวจตรารวมกัน 

๑.๒ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนการตรวจตราที่กําหนด ใหจัดทําบันทึก 
การตรวจสอบพรอมเก็บหลักฐานการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบไมถูกตองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการตรวจสอบที่ไมถูกตองตอผูประกอบการและให
ดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในกําหนด 

1.3 ให รายงานสรุปผลการตรวจตราให กรมธุรกิ จพลังงานหรือสํานักงานพลั งงานจั งหวัด 
แลวแตกรณ ีตามรอบการรายงานขอมูลการปฏิบัติงาน 

๒. การรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 ๒.๑ เมื่อไดรับใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามแบบ ธพ.ป.๑ แลว องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองตรวจสอบความถูกตองของใบแจง และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน
ที่กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 หากเห็นวาใบแจงไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไขหรือเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับแจงและผูแจงจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูแจงดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติม หากผูแจงไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับแจงจะ
ดําเนินการคนืใบแจงและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 หากถูกตองและครบถวน ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.ป.2 ใหแกผูแจงภายในวันที่รับแจง 
 ๒.๒ เม่ือไดออกใบรับแจงแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ 

ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ออกใบรับแจง และเม่ือไดตรวจสอบและลงบันทึกการตรวจสอบแลว หากผลการตรวจสอบ 
ไมถูกตองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงผลการ
ตรวจสอบที่ไมถูกตองตอผูประกอบการและใหดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในกําหนด 

 2.3 เมื่อออกใบรับแจงแลว ใหรายงานกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ี
เพ่ือทราบภายใน ๓0 วัน นับแตวันที่ออกใบรับแจง 

๓ การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
 ๓.๑ การออกใบอนุญาตใหม 
  ๓.๑.๑ การรับเรื่องขออนุญาต 
  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๑ แลว องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิน่  

 



- ๒ - 
 
  หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไขหรือเพ่ิมเติม

ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกัน 
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  หากถูกตองและครบถวน ใหรับคําขอไวพิจารณา และใหแจงกรมธุรกิจพลังงานหรือ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือนัดหมายตรวจสอบสถานที่รวมกัน 

  ๓.๑.2 การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัด

แลวแตกรณี เพ่ือรวมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบรวมกัน หากผลการตรวจสอบไมถูกตอง
หรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงขอขัดของพรอม
สงเรื่องคืนผูขอรับใบอนุญาต 

  หากผลการตรวจสอบถูกตองและไมขัดตอขอกําหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดสงเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ไดแก สําเนาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.น.1) 
สําเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง แผนผังโดยสังเขป  
แผนผังบริเวณและแบบกอสราง จํานวน 3 ชุด รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด 
หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไปใหกรมธุรกิจพลังงานหรือ
สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือตรวจสอบดานเทคนิคและความปลอดภัย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง 

  ๓.๑.๓ การตรวจสอบแบบแผนผัง แบบกอสราง รายการคํานวณและเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวของ 

  เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ไดรับเรื่องการขออนุญาต
จากองคปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหพิจารณาตรวจสอบให เปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่ เกี่ยวของ  
หากถูกตองและครบถวนใหเห็นชอบแบบใหทําการกอสราง ทั้ง 3 ชุด 

  หากผลการตรวจสอบไมถูกตองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่ เก่ียวของ ให 
กรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี มีหนังสือแจงผลการตรวจสอบที่ไมถูกตอง ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงตอผูขออนุญาตและใหดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในกําหนด แลวสงคืนกลับมายังกรม
ธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณ ีเพื่อพิจารณาตอไป 

  ๓.๑.๔ การแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ 
  เมื่อผลการพิจารณาในการเห็นชอบแบบใหทําการกอสรางแลวเสร็จ ใหกรมธุรกิจพลังงานหรือ

สํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี เก็บไว 1 ชุด และสงคืนใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ๒ ชุด เพ่ือให 
องคปกครองสวนทองถิ่นเก็บไว ๑ ชุด และสงคืนใหผูขอรับใบอนุญาต ๑ ชุด พรอมท้ังใหกรมธุรกิจพลังงาน 
หรือสํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี กําหนดเลขที่ใบอนุญาตตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานวาดวย
หลักเกณฑการกําหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสงใหองคปกครอง
สวนทองถิ่นไปในคราวเดียวกัน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงผลการเห็นชอบดังกลาวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ 

  ๓.๑.๕ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
  กอนไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการแตละประเภทของสถานีบริการน้ํามัน ผูขอรับใบอนุญาต

ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง กฎกระทรวงวา
ดวยระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน และกฎกระทรวงวาดวยการ
ควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง โดยผูทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
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การแจงการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบกอนการใชงาน ผูประกอบ

กิจการควบคุมน้ํามันตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบ
น้ํามัน และผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบ
และตรวจสอบน้ํามัน ดังนี ้

 ๓.1.5.1 เมื่ อองคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน ได รับแจ งการขอทดสอบระบบ 
ความปลอดภัยจากผูขอรับใบอนุญาตที่ไดติดตั้งถัง ระบบทอและอุปกรณน้ํามันแลว ใหแจงใหกรมธุรกิจพลังงานหรือ
สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ทราบภายใน 3 วันทําการ 

 3.1.5.2 กรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณา
ดําเนินการในการควบคุม การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบทอและอุปกรณน้ํามัน 

 3.1.5.3 เมื่อผูทดสอบและตรวจสอบ ไดจัดทํารายงานผลและรับรองผลการทดสอบ
และตรวจสอบแลว ใหผูขอรับใบอนุญาตสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวกรณ ีภายใน ๓ วันทําการ 

 3.1.5.4 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ไดรับ
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหพิจารณาตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนด
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และเมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหแจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ  
เพ่ือประกอบการอนุญาต 

 3.1.5.5 รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ไดจัดทําแลวเสร็จและไดมีการ 
รับรองจากผูทดสอบและตรวจสอบแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันจัดเก็บ
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังไดจนกวาจะถึงกําหนดการทดสอบและ
ตรวจสอบครั้งตอไป 

๓.๑.๖ การออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 
 3.1.๖.1 เมื่อผู ขอรับ ใบอนุญาตกอสรางสถานที่ ประกอบกิจการตามแบบ 

การกอสรางที่ไดรับความเห็นชอบแลวเสร็จและมีความประสงคจะขอรับใบอนุญาต ใหแจงตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พรอมรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตองสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามขอ 3.1.5.3 – 3.1.5.4 กอนการพิจารณา หรือหากผูขอรับใบอนุญาตไดจัดสงรายงานผลการ
ทดสอบและตรวจสอบไวกอนแลว และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงานหรือ
สํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตอไปได  

 3.1.๖.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกไปตรวจสอบระยะปลอดภยัทางเขาออก
ของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กําแพงกันไฟ รางระบายนํ้า บอกักไขมัน ระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัย และสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ พรอมทั้งใหตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
การไดรับอนุญาตใหทําทางเชื่อมหรือกระทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําแลวแตกรณี ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ 

 3.1.๖.3 ผลการตรวจสอบหากเห็นวาไมถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
คําสั่งไมออกใบอนุญาตเปนหนังสือใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ หากเห็นวาถูกตองใหพิจารณาออกใบอนุญาตตาม
แบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมใหเปนไปตาม กฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 3.1.6.4 เมื่ อออกใบ อนุ ญ าตแล ว  ให ราย งาน ให กรมธุ ร กิจพลั งงาน หรือ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
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๓.๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
 ๓.๒.๑ เมื่อไดรับคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ 

ธพ.น.๔ แลว หากเปนกรณีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม เชน การเปลี่ยนตูจายน้ํามันใหม การขอ
เปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามันจากชนิดไวไฟนอยเปนชนิดไวไฟมาก เปนตน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติเชนเดียวกับการออกใบอนุญาตใหม (ตามขอ ๓.๑) โดยอนุโลม และการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ํามัน ระบบทอและอุปกรณ ใหดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
กฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน แลวแตกรณ ี

  ทั้งนี้ การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามัน ระบบจาย
น้ํามัน ระบบทอและอุปกรณ และระบบไฟฟา ไมตองดําเนินการตามขอ ๓.๑.๕ 

 ๓.๒.๒ เมื่อไดรับคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ 
ธพ.น.๔ แลว หากเปนกรณีการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ที่ไมเก่ียวของในเชิงวิศวกรรม เชน การเปลี่ยนแปลงที่อยูของ
สถานประกอบการ เปนตน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข 
หรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐาน
รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  หากถูกตองและครบถวน ใหออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ธพ.น.๒ 
และเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

 3.2.3 เมื่อออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอ ๓.๒.๑ หรือขอ ๓.๒.๒ แลว ใหรายงาน
ใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต 

๓.๓ การตออายุการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
 (๑) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการ 
แจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
วาดวยการกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ และแบบใบอนุญาต
ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  

 (2) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกา              
การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต               
พ.ศ.2564 ใหดําเนินการตออายุใบอนุญาตโดยนําแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการตออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต และระเบียบกรมธุรกิจพลังงานวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการตออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต มาใชเพื่อประกอบการปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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 การตออายุ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ๓.๓.๑ การรับเร่ืองขอตออายุใบอนุญาต 
  ผูรับใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๓ ตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ภายใน ๖๐ วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคําขอที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๓.๓.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต ใหตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนด ตามคูมือสําหรับประชาชน 
ที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไขหรือ
เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐาน
รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  หากถูกตองและครบถวน ใหรับคําขอไวพิจารณา 
๓.๓.๓ การออกใบอนุญาตตออายุ 
 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตออายุ ใหนําบันทึกการตรวจสอบสถานที่และ

สิ่งกอสรางประจําป รวมถึงเอกสารผลการทดสอบตรวจสอบครบวาระหรือระบบควบคุมไอน้ํามัน มาประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

 ใหรายงานการออกใบอนุญาตตออายุใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงาน
จังหวัดแลวแตกรณ ีตามรอบการรายงานขอมูลการปฏิบัติงาน 

๓.๔ การโอนการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
๓.๔.๑ การรับเรื่องโอนใบอนุญาต 
 กรณีผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 

ใหแกบุคคลอ่ืน ใหผูรับใบอนุญาต (ผูขอโอนใบอนุญาต) และผูรับโอนใบอนุญาต ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบ 
ธพ.น.๕ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๔.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 เมื่อไดรับคาํขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามแบบ ธพ.น.5 แลว 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข 
หรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลกัฐาน
รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 หากถูกตองและครบถวน ใหรับคําขอไวพิจารณา 
๓.๔.๓ การออกใบอนุญาต 
 หากเอกสารหลักฐานถูกตองและครบถวน ใหพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ 

ธพ.น.๒ และเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 ทั้งนี้ เมื่อออกใบอนุญาตโอนแลว ใหรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงาน

พลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีเพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
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๓.๕ การขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
๓.๕.๑ การรับเรื่องขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๖ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๓.๕.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 เมื่อไดรับคําขอรับใบแทนอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามแบบ 

ธพ.น.6 แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสาร 
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนดตามคูมือสําหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข 
หรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐาน
รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 หากถูกตองและครบถวน ใหรับคําขอไวพิจารณา 
๓.๕.๓ การออกใบแทนใบอนญุาต 
 หากเอกสารหลักฐานถูกตองและครบถวน ใหพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ 

ธพ.น.๒ และเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
 ทั้งนี้ เม่ือออกใบแทนใบอนุญาตแลว ใหรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงาน

พลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีเพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
๔. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ท่ีใชงานครบวาระ 10 ป 
 การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ที่มีการใชงานครบวาระ 10 ป  

ผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุง
ถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน โดยผูทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

 การแจงการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบ ผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามัน ดังนี้ 

๔.1 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผูประกอบ
กิจการควบคุมน้ํามันท่ีมีการใชงานถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณครบวาระแลว ใหแจงใหกรมธุรกิจพลังงาน
หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีทราบภายใน 3 วันทําการ 

๔.2 กรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี จะพิจารณาดําเนินการในการควบคุม 
การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบทอและอุปกรณน้ํามัน 

๔.3 เมื่อผูทดสอบและตรวจสอบ ไดจัดทํารายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแลว 
ใหผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดสงใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวกรณี ภายใน ๓ วันทําการ 

๔.4 เม่ือกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี  ไดรับรายงานผล 
การทดสอบและตรวจสอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหพิจารณาตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ และเมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหแจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
เพ่ือแจงตอไปยังผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
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๔.5 รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ไดจัดทําแลวเสร็จและไดมีการรับรองจากผูทดสอบ

และตรวจสอบแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบไว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังไดจนกวาจะถึงกําหนดการทดสอบและตรวจสอบครั้งตอไป 

5. การทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2  
ที่ใชงานครบวาระ 2 ป 

 การทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ที่มีการ 
ใชงานครบวาระ 2 ป ผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง โดยผูทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

 การแจงการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบ ผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามัน ดังนี้ 

5.1 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผูประกอบ
กิจการควบคุมน้ํามันท่ีมีการใชงานระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงครบวาระแลว ใหแจงใหกรมธุรกิจพลังงาน 
หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีทราบภายใน 3 วันทําการ 

5.2 กรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี จะพิจารณาดําเนินการในการควบคุม 
การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

5.3 เมื่อผูทดสอบและตรวจสอบ ไดจัดทํารายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแลว 
ใหผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันสงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดสงใหกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวกรณี ภายใน ๓ วันทําการ 

5.4 เม่ือกรมธุรกิจพลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี  ไดรับรายงานผล 
การทดสอบและตรวจสอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหพิจารณาตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ และเมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหแจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
เพ่ือแจงตอไปยังผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 

5.5 รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ไดจัดทําแลวเสร็จและไดมีการรับรองจากผูทดสอบ
และตรวจสอบแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบกิจการควบคุมน้ํามันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบไว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังไดจนกวาจะถึงกําหนดการทดสอบและตรวจสอบครั้งตอไป 

6. การประสานงาน 
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินการหรือมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ

งานที่ ไดรับการถายโอน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรองขอความชวยเหลือหรือประสานหารือไปยัง 
กรมธุรกิจพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ แลวแตกรณ ี
และหนวยงานดังกลาวมีหนาท่ีตองใหการชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ  
และการดําเนินงานใหตามความเหมาะสม 

7. ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ผูอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ อาทิ 

 - พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (บทบัญญัติเพ่ือการ
ควบคุมกํากับดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของการประกอบกิจการควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (บทบัญญัติที่กําหนดใหผูอนุญาตตองกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาการออกใบรับแจงการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 และการอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3) 
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 - พระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 

แทนการย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ (บทบัญญัติที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจสามารถชําระคาธรรมเนียมในการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตได) 

 - กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ (กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เก่ียวกับการออกใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 การอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
และอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 - กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอกําหนดดาน
เทคนิคและความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามัน) 

 - กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอกําหนด
ดานเทคนิคและความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาน้ํามนั) 

 - กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอกําหนดเก่ียวกับ
หลักเกณฑ และวิธีการในการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 - กฎกระทรวงระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการ
น้ํามัน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอกําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบ
กิจการน้ํามัน) 

 - กฎกระทรวงการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขอกําหนดเก่ียวกับ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน) 

 - กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน) 

 - กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายแกผู ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  
พ.ศ. 2557 (ขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) 


