การขออนุญาตเปิ ดปั้มขนาดเล็กในหมู่บ้าน
ปั๊มน้ ำมันหยอดเหรี ยญแบบอัตโนมัติ เข้ำลักษณะธุรกิจ “การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2”
กำรขออนุญำต
1. ผูป้ ระกอบกิจกำรจะต้องแจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 ตำมแบบ ธพ.น1 ต่อกรมธุรกิจพลังงำน ในกรณี ที่ต้งั อยู่
ในเขตกรุ งเทพฯ หรื อแจ้งต่อสำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมพื้นที่น้ นั ๆ เช่น อบต เทศบำล
2. ผูป้ ระกอบกิจกำรต้องดำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนเป็ นผูค้ ำ้ น้ ำมันตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2543 ต่อกรมธุรกิจพลังงำนจังหวัด
3. ตูจ้ ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงฯต้องตั้งภำยในเขตของสถำนีบริ กำรน้ ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง ที่มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยให้เป็ นไป
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 กล่ำวคือตูจ้ ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งห่ำงจำกเตำไฟหรื อที่ทำกำรหุงต้ม
และแนวเขตสถำนีบริ กำรอย่ำงน้อย 3 เมตร โดยรอบ ต้องมีทรำยในปริ มำณไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ลิตร เก็บไว้ในบริ เวณใกล้กบั
น้ ำมันเชื้อเพลิง และสำมำรถนำมำใช้งำนได้สะดวกตลอดเวลำ และต้องมีถงั ดับเพลิงผงเคมีแห้งหรื อน้ ำยำดับเพลิงขนำดบรรจุ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 6.80 กิโลกรัมและเป็ นชนิดที่ใช้ดบั เพลิงอันเกิดจำกน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพำะ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ1 ถัง เพื่อเตรี ยม
ไว้สำหรับดับเพลิงและผูป้ ระกอบกิจกำรต้องเป็ นผูม้ ีสิทธิในที่ดินที่ต้งั สถำนีบริ กำรและต้องไม่อยูใ่ นเขตห้ำมประกอบกิจกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
เอกสารที่จาเป็ น
เอกสำรที่ตอ้ งใช้ในกำรยื่นขอกับทำง อบต. หรื อ เทศบำล











เอกสำร ธพน.1
สำเนำบัตรประชำชน (เจ้ำของตู)้
สำเนำฉโนดที่ดินหรื อใบแสดงสิ ทธิในที่ดิน
สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของที่ดิน (ใช้ในกรณี ที่เจ้ำของตูไ้ ม่ได้เป็ นเจ้ำของที่ดิน)
หนังสื อยินยอมให้ใช้ที่ดินในกำรประกอบกิจกำรน้ ำมัน
รู ปถ่ำยตูน้ ้ ำมัน
แผนที่สงั เขปแสดงสถำนที่ประกอบกิจกำร
แผนผังกำรติดตั้งตัวตูน้ ้ ำมันหยอดเหรี ยญ
หนังสื อมอบอำนำจ (กรณี เจ้ำของตูไ้ ม่ได้ไปดำเนินเอกสำรเอง)
สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบอำนำจ (กรณี เจ้ำของตูไ้ ม่ได้ไปดำเนินเอกสำรเอง)

หลักฐานการยื่นขออนุญาตเปิ ดปั๊ มขนาดเล็กในหมู่บ้าน(ปั๊ มนา้ มันขนาดเล็กในหมู่บ้าน)
ผูข้ ออนุญำต..................................................ที่อยู.่ .............................. หมู่ท.ี่ ...... ต. ............................. อ. ............................
จ........................ ประกอบกำรที่.......................หมู่ที่........ตำบล..แก่งเสี้ยนอำเภอ.เมือง....จังหวัด.กำญจนบุรี
รับเอกสำรหลักฐำนประกอบ ตำมเลขที่ลงรับ......................เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ.....................ดังนี้
ลำดับ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ

๑

คำขออนุญำต

๒

สำเนำโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที่.................

๓

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูข้ ออนุญำต

๔

สำเนำทะเบียนบ้ำนผูข้ ออนุญำต

๕

หนังสื อมอบอำนำจ(กรณีเจ้ำของตูไ้ ม่ได้ไปดำเนินกำรเอง)

๖

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูม้ อบอำนำจ

๗

สำเนำทะเบียนบ้ำนผูม้ อบอำนำจ

๘

หนังสื อยินยอมให้ใช้ในที่ดินในกำรประกอบกิจกำรน้ ำมัน

๙

ภำพถ่ำยตูน้ ้ ำมัน

๑๐

แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ประกอบกำร

๑๑

แผนผังกำรติดตั้งตัวตูน้ ้ ำมันหนอดเหรี ยญ

๑๒

สำเนำหนังสื อสัญญำเช่ำอำคำร

๑๓

สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

๑๔

หนังสื อแสดงว่ำเป็ นผูจ้ ดั กำรหรื อผูร้ ับมอบอำนำจ

จำนวน
ชุด

จำนวน
แผ่น

หมำย
เหตุ

อื่น ๆ..................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูข้ ออนุญำต
(.....................................................)

ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับ
(....................................................)
ตำแหน่ง.......................................................

หลักเกณฑ์ การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายใหม่

การยื่นคาขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจตู้นา้ มันหยอดเหรียญและธนบัตร
หลักเกณฑ์ การประกอบกิจการนา้ มันเชื้อเพลิงตามกฎหมายใหม่
ประเทศ ไทยมีกฎหมายจัดระเบียบควบคุมการเก็บรักษาตลอดถึงการบรรจุขนถ่ ายและ จาหน่ ายน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกัน
อัคคีภยั คือพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 ใช้ บังคับตลอดจนเป็ นเวลา 68 ปี ปัจจุบัน ความ
เจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาการ ในด้ านเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศได้ ววิ ฒ
ั นาการอย่ างรวดเร็ว จึงได้ มีการ
ยกเลิกพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 เนื่ องจากไม่ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ปัจจุบันและได้ มีการ
ประกาศใช้ พระราช บัญญัตคิ วบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ต้ งั แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2542 เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มี
โครงสร้ างและเนื้อหาสาระที่สาคัญในการประกอบกิจการ เกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายใหม่ ดังนี้

คานิยามทีเ่ กีย่ วข้ อง
“น้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้ามันปิ โตรเลียมดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องบิน น้ามันก๊ าด น้ามัน
ดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น และให้ หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิ โตรเลียมอื่นที่เป็ นของเหลวและใช้ เป็ นเชื้อเพลิงหรื อ
เป็ นสิ่ งหล่ อลื่น ตามที่รัฐมนตรีกาหนดให้ เป็ นน้ามันเชื้อเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“การมีน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ ว่าเพื่อตนเองหรื อผู้อื่น และไม่ ว่าจะเป็ น
กรณีมีไว้เพื่อจาหน่ าย เพื่อขนส่ ง เพื่อใช้ หรื อเพื่อประการอื่นใด และให้ หมายความรวมถึงการทิง้ หรื อปรากฏในบริเวณ ที่อยู่
ในความครอบครองด้ วย
“สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้ บริการน้ามันเชื้อเพลิงแก่
ยานพาหนะ และให้ หมายความรวมถึงบริเวณทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตให้ เป็ นเขตสถานีบริการ น้ามันเชื้อเพลิงตลอดจน
สิ่ งก่ อสร้ าง ถัง ท่ อ และอุปกรณ์ หรื อ เครื่ องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น
“การขนส่ งน้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ ายน้ามันเชื้อเพลิงจากที่แห่ งหนึ่งไปยังที่อีกแห่ งหนึ่ง ไม่ ว่าโดยทางบก
ทางน้า ทางท่ อ หรื อโดยวิธีการอื่นใด
“คลังน้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตให้ เป็ นเขตคลังน้ามันเชื้อ เพลิงตลอดจนสิ่ งก่ อสร้ าง ถังท่ อและอุปกรณ์
หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ รวมถึงสถานที่ใช้ ในการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบใน กระบวนการผลิต
ในโรงกลั่นหรื อผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้ าที่” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรื อผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ มีอานาจหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร

ตาม พระราชบัญญัตนิ ี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรื อผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้รู ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

การประกอบกิจการ
กฎหมายได้ กาหนดให้ การประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในการกากับดูแลของรัฐ มี 3 ประเภท คือ
1. ป ระเภทที่ 1 ได้ แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
2. ประเภทที่ 2 ได้ แก่ กิจการที่เพื่อจะประกอบการ ต้องแจ้งให้ พนักงานเจ้าหน้ าที่ทราบก่ อน
3. ประเภทที่ 3 ได้ แก่ กิจการที่ต้องได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่ อนจึงจะประกอบการได้

ชนิดของนา้ มันเชื้ อเพลิง
น้ามันเชื้อเพลิง ที่ใช้ ในการประกอบกิจการ มี 3 ชนิด คือ
1. ชนิดไวไฟน้ อย มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป ได้ แก่ น้ามันดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8-60 องศาเซลเซียส ได้ แก่ น้ามันก๊ าด น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเครื่ องบิน ฯลฯ
3. ชนิดไวไฟมาก มีจุดวาบไฟตา่ กว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้ แก่ น้ามันเบนซิน น้ามันปิ โตรเลียมดิ บ ฯลฯ

ภาชนะทีใ่ ช้ บรรจุนา้ มันเชื้ อเพลิง มี 5 ประเภท คือ
1. ขวดน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้ วยแก้ ว ความจุ 0.5-1.0 ลิตร
2. กระป๋องน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้ วยพลาสติกหรื อเหล็กเคลือบดีบุก ความจุไม่ เกิน 20 ลิตร
3. ถังน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้ วยพลาสติกหรื อเหล็ก ความจุไม่ เกิน 227 ลิตร
4. ถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้ วยเหล็ก ความจุเกินกว่า 227 ลิตร ขึน้ ไป
5. ถังขนส่ งน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้ วยเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอยไม่ จากัดปริมาณ
สถานที่ประกอบกิจการควบคุม
คลังน้ามันเชื้อเพลิง ได้ แก่ ที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเกิน 500,000 ลิตรขึน้ ไป

สถานทีเ่ ก็บรักษานา้ มันเชื้อเพลิง มี 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ลักษณะที่ 1 ได้ แก่ สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ( ร้ านจาหน่ ายน้ามันเชื้อเพลิงรายย่ อย )
ประกอบด้ วย น้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่ เกิน 40 ลิตร หรื อชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่ เกิน 227 ลิตร

หรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณไม่ เกิน 454 ลิตร
(2) ลักษณะที่ 2 ได้ แก่ สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ( โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร )
ประกอบด้ วยน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่ เกิน 454 ลิตร หรื อชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ
เกิน 227 ลิตร แต่ไม่ เกิน 1,000 ลิตร หรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่ เกิน 15,000 ลิตร
(3) ลักษณะที่ 3 ได้ แก่ สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ( โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ )
ประกอบด้ วย น้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรขึน้ ไป หรื อชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตร
ขึน้ ไป หรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตรขึน้ ไป แต่ปริมาณทั้งหมดต้องไม่ เกิน 500,000 ลิตร

สถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิง แบ่ งเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภท ก ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ตดิ เขตทางหลวง
ถนนสาธารณะ หรื อถนนส่ วนบุคคล ซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกาหนดและเก็บน้ามัน
เชื้อ เพลิงไว้ใน ถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน
(2) ( สถานีบริการติดถนนใหญ่ )
(3) ประเภท ข ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงให้ บริการแก่ ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตดิ เขตถนนสาธารณะ
หรื อถนนส่ วนบุคคลที่มีความกว้าง ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกาหนด และเก็บน้ามันเชื้อเพลิงไว้ ในถังเก็บน้ามัน
เชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ( สถานีบริการติดถนนซอย )
(3) ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี้
(3.1) ลักษณะที่ 1 ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ ยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บ น้ามันเชื้อเพลิงชนิด
ไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟน้ อยมีปริมาณไม่ เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง
เหนื อพืน้ ดิน ( ปั้มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก )
(3.2) ลักษณะที่ 2 ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ ยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บ น้ามันเชื้อเพลิงชนิด
ไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึน้ ไป และเก็บน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง
เหนื อพืน้ ดิน ( ปั้มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ )
(4) ประเภท ง ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิด
ไวไฟน้ อยไว้ในถังน้ามันเชื้อเพลิง ( ปั้มหลอดแก้ วมือหมุน )
(5) ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
(5.1) ลักษณะที่ 1 ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ เรื อที่มีปริมารการเก็บน้ามัน เชื้อเพลิงชนิดไวไฟปาน
กลางหรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณไม่ เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนื อพืน้ ดิน
หรื อถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงที่ตดิ ตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ( สถานีบริการทางน้าขนาดเล็ก )
(5.2) ลักษณะที่ 2 ได้ แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ เรื อที่มีปริมาณการเก็บน้ามัน เชื้อ-เพลิงชนิดไวไฟ
ปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้ อย มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร ขึน้ ไป และเก็บน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนื อ
พื้นดินหรื อถัง เก็บน้ามันเชื้อเพลิงที่ตดิ ตั้งภายในโป๊ะเหล็ก หรื อเก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง

หรื อชนิดไวไฟน้ อย ไว้ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ( สถานีบริการทางน้าขนาดใหญ่ )
(6) ประเภท ฉ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้ บริการแก่ อากาศยาน
ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมทั้ง 3 ประเภท ตามกฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 จะสามารถตรวจสอบประเภทของกิจการควบคุม ภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งปริมาณของ
น้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่จะมีไว้ในครอบครองในแต่ละ ประเภทได้ จากตารางแสดงกิจการควบคุมประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 กิจการควบคุมประเภทที่ 2
(เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีท่ ราบก่อน)

การแจ้ งสาหรับการประกอบกิจการควบคุม

- ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 ต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบ ธพ.น1
- กำรแจ้งให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ในเขตกรุ งเทพมหำนครให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน
(2) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจำกกรุ งเทพมหำนคร ให้แจ้งสำนักงำนพลังงำนภูมิภำค หรื อสำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี
- เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้งตำมแบบ ธพ.น 2 กรณี นอกเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้รำยงำนให้กรม
ธุรกิจพลังงำนทรำบภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกใบรับแจ้ง
- กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 ให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบ ธพ.น 1 ณ สถำนที่
แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมดังกล่ำวข้ำงต้น

