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คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยใน
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ส้าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กันยายน ๒๕๖๔
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ค้าน้า
กรมธุรกิจพลังงานเป็ นหน่วยงานของรัฐที่กากับดู แลด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษา
การใช้ การขนส่ง และการจาหน่าย ของการประกอบกิจการนามัน เชือเพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น ามั น เชื อเพลิ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี ประกอบกับการกากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมบางส่วนนัน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และบางส่วนยังได้มีการมอบหมายให้ราชการส่วนภูมิภาคด้วย
ในการนีกรมธุรกิจพลังงานจึงได้จัดทาคู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุมนามัน
เชือเพลิงขึน เพื่อใช้ เป็น แนวทางในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุม
นามันเชือเพลิงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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๑

การรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
๑. หลักการและเหตุผล
กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การน ามั น เชื อเพลิ ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง
ดังนัน กรมธุรกิจพลังงานเห็นว่า ควรมีการจัดทาขันตอนการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการ
ควบคุมนามันเชือเพลิง สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ตามขันตอนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ กาหนดแนวทางและขันตอนการรายงานเมื่อ เกิด อุบั ติ ภัย ในกิ จการควบคุม นามั น
เชือเพลิง สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อรายงานให้
กรมธุรกิจพลังงานทราบ
๒. เพื่อกาหนดมาตรฐานการรายงานข้อมูล เมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุมนามันเชือเพลิง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ค้าอธิบาย
๓.๑ “อุบัติภัย” หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
หรือทรัพย์สิน ได้
๓.๒ “น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า
(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว นามันดิบ นามันเบนซิน นามันเชือเพลิ ง
สาหรับเครื่องบิน นามันก๊าด นามันดีเซล นามันเตา และนามันหล่อลื่น
(๒) สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ใช้หรืออาจใช้เป็นเชือเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชือเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทังนี
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๓ “การมีน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่า
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจาหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใด และให้
หมายความรวมถึงการทิงหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
๓.๔ “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตังให้มอี านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
ค้าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แล้วแต่กรณี
(๑) ค าสั่ งกระทรวงพลั งงานที่ ๙ / ๒๕๕๒ เรื่อ ง แต่งตั งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ข้าราชการกระทรวง
พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒
(๒) คาสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๑๗ / ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ข้าราชการตารวจ)
(๓) คาสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคาสั่งแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (จาก“ผู้อานวยการ
สานักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร”เป็น “ผู้อานวยการสานักการโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร”)
(๔) ค าสั่ ง กระทรวงพลั ง งานที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต่ ง ตั งพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบั ญญั ติควบคุมน ามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ (ข้าราชการตาแหน่ง
นายอาเภอ ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)
๓.๕ “ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือ ผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมาย ดังนี
ผู้อนุญาต
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้อานวยการเขต
(เฉพาะกิจการควบคุม
นามัน)

เขตพื้นที่
ขอบเขตงาน
ในเขตพืนที่
(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กรุงเทพมหานคร
กิจการ
(กรณีผู้อานวยการเขตใน (๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ
เขตพืนทีก่ รุงเทพมหานคร
กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ
ที่รับผิดชอบ)
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ
และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการนามัน
ยกเว้นประเภท ฉ

นายกเมืองพัทยา
(เฉพาะกิจการควบคุม
นามัน)

เมืองพัทยา

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ
(๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ
กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ
และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการนามัน
ยกเว้นประเภท ฉ

นายกเทศมนตรี
(เฉพาะกิจการควบคุม
นามัน)

เทศบาลที่รับผิดชอบ

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ
(๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ
กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ
และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการนามัน
ยกเว้นประเภท ฉ

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(เฉพาะกิจการควบคุม
นามัน)

องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่รับผิดชอบ

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ
(๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ
กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญ าตประกอบกิจการ
และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการนามัน
ยกเว้นประเภท ฉ

๓
ผู้อนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(เฉพาะกิจการควบคุม
นามันและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว)

เขตพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ

ขอบเขตงาน
(๑) การอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานามัน ลักษณะที่สาม
(๒) การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถัง
ขนส่งนามัน ประเภทรถขนส่งนามันที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้ว ยการขนส่ง ทางบกหรือ ประกอบกิจ การในเขตจัง หวัด ที่
รับผิดชอบ
(๓) การอนุญาตประกอบกิจการ การต่ออายุใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและ
การโอนใบอนุญาต ในพืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี
- สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม ย ก เว้ น ก ร ณี ที่ ใช้ ถั งเก็ บ แ ล ะ จ่ า ย
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดเป็ น แบบทรงกลม
(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจาหน่าย
ลักษณะที่สอง
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่สอง
- สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(๔) การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต และการโอนใบอนุ ญ าตประกอบ
กิ จ การถั ง ขนส่ ง ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเห ลว ป ระเภ ทรถขนส่ ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
(๕) การให้ ค วามเห็ น ชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถั ง เก็ บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
กรณี ค รบวาระ รวมถึงระบบท่ อ และอุ ป กรณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ในการประกอบกิ จ การก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว ในพื นที่ หรื อ จด
ทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบกหรื อ ประกอบ
กิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี
- สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
- สถานที่ เก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว ประเภทสถานที่ ใช้
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม ย ก เว้ น ก ร ณี ที่ ใช้ ถั งเก็ บ แ ล ะ จ่ า ย
ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดเป็ น แบบทรงกลม
(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
- สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

๔
๓.๖ “สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง” ได้แก่
๓.๖.๑ สถานี บ ริก ารก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว เป็ น สถานี บ ริก ารน ามั น เชื อเพลิ งที่ ใช้
สาหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์
๓.๖.๒ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นสถานีบริการนามันเชือเพลิงที่ใช้สาหรับเก็บ
ก๊าซธรรมชาติ และเป็นจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะ
๓.๖.๓ สถานีบริการนามัน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี
๓.๖.๓.๑ สถานี บ ริ ก ารน ามั น ประเภท ก ได้ แ ก่ สถานี บ ริ ก ารน ามั น
ที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มี
ขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และเก็บนามันไว้ในถังเก็บนามันใต้พืนดิน
๓.๖.๓.๒ สถานี บ ริ ก ารน ามั น ประเภท ข ได้ แ ก่ สถานี บ ริ ก ารน ามั น
ที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่ งตังอยู่ในพืนที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มี
ขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และเก็บนามันไว้ในถังเก็บนามันใต้พืนดิน
๓.๖.๓.๓ สถานีบริการนามันประเภท ค มี ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) ลั ก ษณะที่ ห นึ่ ง ได้ แ ก่ สถานี บ ริ ก ารน ามั น ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บนามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดิน และจะเก็บ
นามันไว้ในถังนามันรวมกันไม่เกิน ๒ ถัง อีกด้วยก็ได้
(๒) ลั ก ษณะที่ ส อง ได้ แ ก่ สถานี บ ริ ก ารน ามั น ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บนามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึนไป ไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดิน และจะเก็บ
นามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บนามันใต้พืนดินอีกด้วยก็ได้
การเก็บนามันไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดิน ดังกล่าว ให้ เก็บได้
เฉพาะนามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
๓.๖.๓.๔ สถานีบริการนามัน ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการนามันที่เก็บ
นามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังนามัน
การเก็บนามันไว้ในถังนามัน ดังกล่าว ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง
๓.๖.๓.๕ สถานีบริการนามันประเภท จ มี ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการนามันที่เก็บนามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดินหรือถังเก็บนามัน
ที่ติดตังภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือ
(๒) ลั ก ษณะที่ ส อง ได้ แ ก่ สถานี บ ริ ก ารน ามั น ที่ เก็ บ น ามั น ที่ มี
ปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึนไป ไว้ในถังเก็บนามันเหนือพืนดิน ถังเก็บนามันใต้พืนดิน หรือถังเก็บนามันที่ติดตัง
ภายในโป๊ะเหล็ก เพื่อให้บริการแก่เรือ
การเก็บ นามันไว้ในถังเก็บ นามันเหนือพืนดินหรือถั งเก็บนามัน ที่
ติดตังภายในโป๊ะเหล็ก ดังกล่าว ให้เก็บได้เฉพาะนามันชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน
๓.๖.๓.๖ สถานีบริการนามันประเภท ฉ ได้แก่ สถานีบริการนามันที่ให้บริการ
แก่อากาศยาน

๕
๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2542
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(๓) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
(๔) มธพ. 701-2564 มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า ภายในสถานีบริการนามันเชือเพลิง
๔.๑ กฎหมายสถานีบริการน้้ามัน
(๑) กฎกระทรวงสถานีบริการนามันเชือเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒
(๒) กฎกระทรวงสถานีบริการนามันเชือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) กฎกระทรวงการซ่อมบารุงถังเก็บนามันและถังขนส่งนามัน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการ
นามัน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) กฎกระทรวงควบคุมไอนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖) กฎกระทรวงควบคุมไอนามันเชือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กาหนดเขตพืนที่ให้มีการติดตังระบบควบคุมไอนามัน
เชือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๘) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กาหนดเขตพืนที่ให้มีการติดตังระบบควบคุมไอนามัน
เชือเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๙) ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อง กาหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือ
ถนนส่วนบุคคลสาหรับสถานีบริการนามันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๐) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๑) ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตั งตั ว น าล่ อ ฟ้ า จ านวนและ
ระยะห่าง ของตัวนางดินที่ถังเก็บนามัน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๒) ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บนามันใต้ พืนดิน โดยวิธีการอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒ กฎหมายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(๑) กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความ
รั บ ผิ ด ตามกฎหมายแก่ ผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากภั ยอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบารุงรั กษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะ
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.๒๕๖๐
(๔) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔

๖
๔.๓ กฎหมายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๑) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๔๖
(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกาหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขันต่าของ
ระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสาหรับ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๔) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตังภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ
เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสาหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ ๓๗ (๓) ตามประกาศกระทรวง
พลังงานเรื่องหลั กเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัย ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลั งงาน
มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
(๗) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไฟฟ้า
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๘) มธพ. 501-2559 มาตรฐานการบารุงรักษา สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(๙) แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้นาถังก๊าซธรรมชาติเหลว ท่อ และอุปกรณ์ส่วนควบ
มาใช้ในกิจการก๊าซธรรมชาติ
(๑๐) ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ....
๔.๔ กฎหมายผู้ปฏิบัติงานน้้ามันเชื้อเพลิง
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ แบบคาขอ แบบใบรับรอง แบบบัต ร
ประจาตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ บททั่วไป
ข้อ ๒ ดังนี
“การประกอบกิจการถังขนส่งนามันประเภทรถขนส่งนามัน คลังนามัน สถานีบริการนามัน
ประเภท ก สถานีบริการนามันประเภท ข สถานีบริการนามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการนามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการนามันประเภท ฉ ระบบการขนส่งนามันทางท่อ สถานที่เก็บรักษานามัน
ลักษณะที่สาม ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นามาตรึงไว้กับตัวโครงรถ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานีบริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่สอง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซธรรมชาติ สถานที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดาเนินการหรือทาการขนส่ง แล้วแต่กรณี”

๗
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบตั ิภัย
เกิดอุบัติภัย
แจ้งเหตุเบื้องต้น
กลุ่ม Line : DOEB Accident
Oil : 0 2794 4799
LPG : 0 2794 4899
NG : 0 2794 4994

เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที
รายงานเหตุเบื้องต้น
(แบบ ธพ.รอ.๑ ภายใน 24 ชั่วโมง)

พิจารณาสถานการณ์ว่ามีความเสียหาย
หรือเป็นอันตรายแก่ ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นหรือไม่

ไม่เสียหาย/ไม่อันตราย

เสียหาย/อันตราย
 สั่งระงับ

 ด้าเนินกิจการต่อไปได้

(แบบ ธพ.รอ.๓)

รายงานข้อเท็จจริงต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(แบบ ธพ.รอ.๒) ภายใน ๓ วันท้าการ

จบขั้นตอน
หมายเหตุ : สาหรับสถานประกอบกิจการควบคุมที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานการเกิดอุบัติภัยเบืองต้น (ธพ.รอ.๑) และ รายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) มายังสานักงานพลังงานจังหวัดใน
พืนทีท่ ี่สถานประกอบการนันตังอยู่ เพื่อให้สานักงานพลังงานจังหวัดรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานตามลาดับขันตอนต่อไป

๘
ขั้นตอน
๑. เกิดอุบัตภิ ัย

ผู้รับ
ผิดชอบ

ค้าอธิบาย / รายละเอียด
เช่น เพลิงไหม้ นามันเชือเพลิงรั่วไหล ภาชนะบรรจุนามันเชือเพลิงชารุดเสียหาย
ระบบท่อนามันเชือเพลิงและอุปกรณ์ชารุดเสียหาย เป็นต้น

๒. เมื่อทราบเหตุ
พนักงาน เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยังสถานที่ที่เกิดเหตุอุบัติภัย
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ โดยทันที พร้อมบันทึกรายละเอียด เช่น การถ่ายภาพ การสอบถามข้อเท็จจริงในที่
เข้าตรวจสอบพืนที่
เกิดเหตุ เป็นต้น
เกิดเหตุอุบัติภัย
๓. จัดทารายงานการ
แจ้งเหตุเบืองต้น

พนักงาน ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ จั ด ท ารายงานเหตุ เบื องต้ น เป็ น หนั งสื อ ถึ งอธิบ ดี ก รมธุร กิ จ
เจ้าหน้าที่ พลังงาน เพื่อแจ้งเหตุอุบัติภั ยเบื องต้นตามแบบรายงานการเกิดอุบั ติภัยเบืองต้ น
(ธพ.รอ.1) และแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบผ่านกลุ่ม Line : DOEB Accident
ภายใน 24 ชั่วโมง

๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน หากสถานประกอบกิจการที่ เกิ ดเหตุนัน พนั กงานเจ้าหน้าที่พิ จารณาแล้วเห็น ว่า
พิจารณา
เจ้าหน้าที่ หากปล่ อ ยให้ ด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไป อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ ความ
เสียหาย หรืออั นตรายแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพ ย์สินของบุคคลอื่น ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการสั่งระงับการดาเนินกิจการ (อาศัยอานาจตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมนามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒) ตามแบบสั่งระงับการดาเนิน
กิ จ การของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น ามั น เชื อเพลิ ง
(ธพ.รอ.3)
๕. รายงานให้อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน
ทราบ

พนักงาน ให้พ นัก งานเจ้าหน้ าที่ รายงานข้อเท็ จจริงเป็น หนั งสือ ถึงอธิบ ดีกรมธุรกิจพลังงาน
เจ้าหน้าที่ ทราบภายใน ๓ วันทาการ พร้อมเอกสาร ดังนี
(๑) แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ. 2)
(๒) ภาพถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี)
(๓) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการดาเนินกิจการ ให้แจ้งเหตุผล
และความจาเป็ น ในการสั่งระงับการดาเนิน การดังกล่าวในรายงาน พร้อมสาเนา
แบบสั่งระงับ การดาเนิ น กิจ การของพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ควบคุมนามันเชือเพลิง (ธพ.รอ.3) ด้วย

หมายเหตุ : สาหรับกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และสถานีบริการนามัน ประเภท ฉ ขอความอนุเคราะห์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพืนที่เกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุโดยทันทีที่ทราบหรือได้รับการประสานงานพร้อม
บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์เบืองต้นและแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ ผ่านกลุ่ม Line : DOEB Accident เพื่อให้กรมธุรกิจ
พลังงานจัดทารายงานการเกิดอุบัติภัยเบืองต้น (ธพ.รอ.1) ภายใน 24 ชั่วโมง

๖. แบบรายงาน/แบบสั่งระงับการด้าเนินกิจการ
๖.๑ แบบรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื้องต้น (ธพ.รอ.๑)
๖.๒ แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒)
๖.๓ แบบสั่งระงับการด้าเนินกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (ธพ.รอ.๓)

ธพ.รอ.๑ (สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง)๙

แบบรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื้องต้น
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทสถานที่ประกอบกิจการ
 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
 สถานีบริการนามันประเภท ก
 สถานีบริการนามันประเภท ข
 สถานีบริการนามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการนามันประเภท ค ลักษณะที่สอง
 สถานีบริการนามันประเภท ง
 สถานีบริการนามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
 สถานีบริการนามันประเภท จ ลักษณะที่สอง  สถานีบริการนามันประเภท ฉ
 ตรวจสอบเบืองต้นไม่พบรายละเอียดใบรับแจ้ง/ใบอนุญาต
ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุม
ชื่อผู้รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง
ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง เลขที่
เลขที่
ห้อง/ชัน/อาคาร
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุวันที่
เวลา
น.
สถานที่เกิดเหตุ ณ สถานีบริการ
เลขที่
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
ท้องที่สถานีตารวจ
สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย
ลักษณะของอุบัติภัยที่เกิด  เพลิงไหม้  นามันเชือเพลิงรั่วไหล  ภาชนะบรรจุนามันเชือเพลิงชารุดเสียหาย
 ระบบท่อนามันเชือเพลิงและอุปกรณ์ชารุดเสียหาย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ความเสียหายเบืองต้น  ทรัพย์สิน (ค่าเสียหายโดยประมาณ)
 มีผู้บาดเจ็บ จานวน
คน
 มีผู้เสียชีวิต จานวน
คน
สถานการณ์ปัจจุบัน (ณ ขณะที่อยู่ในที่เกิดเหตุ)  เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ยังอยู่ในระหว่างการระงับเหตุ
วันที่รายงาน
เวลา
น.
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

พนักงานเจ้าหน้าที่
)

๑๐
หมายเหตุ : ๑. สาหรับสถานประกอบกิจการควบคุม ที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการเกิดอุบัติภัยเบืองต้น (ธพ.รอ.๑) มายัง
สานั กงานพลังงานจังหวัดในพืนที่ที่ส ถานประกอบการนันตังอยู่ ภ ายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ส านักงานพลั งงาน
จังหวัดรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานตามลาดับขันตอนต่อไป
๒. สานักงานพลังงานจังหวัด แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบผ่านกลุ่ม Line: DOEB Accident
ภายใน 24 ชั่วโมง

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์
สมาชิกในกลุ่ม Line ประกอบด้วย

1. รธพ. ทีก่ ากับดูแลงานด้านความปลอดภัย
2. ผอ.กองด้านความปลอดภัยและสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
3. หัวหน้ากลุ่มของกองความปลอดภัยและสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
4. พลังงานจังหวัด 76 จังหวัด
5. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ธพ. (Admin)

๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการ สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี
(๑) กองความปลอดภัยธุรกิจนามัน
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจนามัน
0 2794 4799
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ
0 2794 47๐7
(๒) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0 2794 4899
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ
0 2794 4๘๐๘
(๓) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 0 2794 4994
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการและสถานที่เก็บ
0 2794 490๓
(๔) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงาน)
: ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
0 2794 4๖๙๙
: หัวหน้ากลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 2 038 196 936 - 8 ต่อ 118

ธพ.รอ.๒ (สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง๑๑
)

แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทสถานที่ประกอบกิจการ
 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
 สถานีบริการนามันประเภท ก
 สถานีบริการนามันประเภท ข
 สถานีบริการนามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการนามันประเภท ค ลักษณะที่สอง
 สถานีบริการนามันประเภท ง
 สถานีบริการนามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
 สถานีบริการนามันประเภท จ ลักษณะที่สอง  สถานีบริการนามันประเภท ฉ
 ตรวจสอบเบืองต้นไม่พบรายละเอียดใบรับแจ้ง/ใบอนุญาต
ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุม
ชื่อผู้รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง
เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง
เลขที่
ห้อง/ชัน/อาคาร
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย
(ถ้ามี) ชื่อ/รหัสผู้รับประกันภัย
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุวันที่
เวลา
น.
ชื่อสถานีบริการ
เลขที่
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
ท้องที่สถานีตารวจ
ข้อมูลบัตรประจ้าตัวผู้ปฏิบัติงานน้้ามันเชื้อเพลิง (เฉพาะกิจการควบคุมประเภทที่ ๓)
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตร
สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย
ลักษณะของอุบัติภัยที่เกิด  เพลิงไหม้  นามันเชือเพลิงรั่วไหล  ภาชนะบรรจุนามันเชือเพลิงชารุดเสียหาย
 ระบบท่อนามันเชือเพลิงและอุปกรณ์ชารุดเสียหาย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย
ความเสียหายเบืองต้น  ทรัพย์สิน (ค่าเสียหายโดยประมาณ)
 มีผู้บาดเจ็บจานวน
คน  มีผู้เสียชีวิต จานวน
คน
สถานการณ์ปัจจุบัน
 เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
 ยังอยู่ในระหว่างการระงับเหตุ
วันที่รายงาน
เวลา
น.
ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

พนักงานเจ้าหน้าที่
)

๑๒
หมายเหตุ : ๑. สาหรับสถานประกอบกิจการควบคุมที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) มายังสานักงานพลังงาน
จังหวัดในพืนที่ที่สถานประกอบการนันตังอยู่ภายใน ๓ วันทาการ เพื่อให้สานักงานพลังงานจังหวัดรายงานมายังกรม
ธุรกิจพลังงานตามลาดับขันตอนต่อไป
๒. สานักงานพลังงานจังหวัดแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบรายงานข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานทราบภายใน ๓ วันทาการ พร้อมเอกสาร ดังนี
(๑) แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒)
(๒) ภาพถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี)
(๓) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการดาเนินกิจการ ให้แจ้งเหตุผลและ
ความจาเป็นในการสั่งระงับการดาเนินการดังกล่าวในรายงาน พร้อมสาเนาแบบสั่งระงับการดาเนินกิจการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง (ธพ.รอ.3) ด้วย
๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในแบบรายงานและ/หรือ กฎหมาย สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
(๑) กองความปลอดภัยธุรกิจนามัน
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจนามัน
0 2794 4799
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ
0 2794 47๐7
(๒) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0 2794 4899
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ
0 2794 4๘๐๘
(๓) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
: ผู้อานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 0 2794 4994
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการและสถานที่เก็บ
0 2794 490๓
(๔) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงาน)
: ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
0 2794 4๖๙๙
: หัวหน้ากลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 2 038 196 936 - 8 ต่อ 118

ธพ.รอ.๓
๑๓

แบบสั่งระงับการด้าเนินกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง
เรียน
เรื่อง ระงับการด้าเนินกิจการ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบการดาเนินกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี

กิจการควบคุม  ประเภทที่ ๑ (ระบุประเภทกิจการ)
 ประเภทที่ ๒ (ระบุประเภทกิจการ)
 ประเภทที่ ๓ (ระบุประเภทกิจการ)
เหตุเกิด ณ เลขที่
ห้อง/ชัน/อาคาร
หมู่ที่ ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
ข้อพิจารณา
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ดาเนินกิจการต่อไป อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
กฎหมายที่ให้อ้านาจ และค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงสั่งระงับ
การด้าเนินกิจการ (ระบุหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขถัง หรือทีต่ ังสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี)
ตังแต่บัดนีเป็นต้นไปและขอให้ดาเนินการ
ทังนี เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกคาสั่งนี ต่อไป

หมายเหตุ : หากท่านไม่พอใจในคาสั่งนี
ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

๑๔

รายชื่อคณะท้างานจัดท้าคู่มือการปฏิบัตงิ านเมื่อเกิดอุบัติภัย
ของสถานประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง
๑. นายถวัลย์
๒. นายนพสันติ์
๓. นายภานุพงษ์
๔. นายเสริมพงศ์
๕. นายจารุกิตติ์
๖. นายศุภวัฒก์
๗. นางภิธารัฐ

ธนกิจเจริญพัฒน์
เหมือนสังข์
จันทร์ฝาย
สุวรรณะ
อรทัย
ฉิมทับ
ปลั่งดี

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

