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ค้าน้า 
  กรมธุรกิจพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษา 
การใช้ การขนส่ง และการจ าหน่าย ของการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี  ประกอบกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมบางส่วนนั น ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และบางส่วนยังได้มีการมอบหมายให้ราชการส่วนภูมิภาคด้วย 

 ในการนี กรมธุรกิจพลังงานจึงได้จัดท าคู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุมน  ามัน
เชื อเพลิงขึ น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุม
น  ามันเชื อเพลิงส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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การรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง 
๑. หลักการและเหตุผล   

  กรมธุรกิจพลังงาน มีหน้ าที่ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการน  ามัน เชื อ เพลิ ง                   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง  

  ดังนั น กรมธุรกิจพลังงานเห็นว่า ควรมีการจัดท าขั นตอนการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการ
ควบคุมน  ามันเชื อเพลิง ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒           
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัย เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ตามขั นตอนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๑. เพ่ือก าหนดแนวทางและขั นตอนการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุมน  ามัน
เชื อเพลิง ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือรายงานให้
กรมธุรกิจพลังงานทราบ 
  ๒. เพ่ือก าหนดมาตรฐานการรายงานข้อมูล เมื่อเกิดอุบัติภัยในกิจการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
๓. ค้าอธิบาย  

  ๓.๑ “อุบัติภัย” หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
หรือทรัพย์สิน ได้ 
   ๓.๒ “น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า 
   (๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น  ามันดิบ น  ามันเบนซิน น  ามันเชื อเพลิง
ส าหรับเครื่องบิน น  ามันก๊าด น  ามันดีเซล น  ามันเตา และน  ามันหล่อลื่น 
   (๒) สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทั งนี  
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๓ “การมีน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่า
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนและไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพ่ือจ าหน่าย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และให้
หมายความรวมถึงการทิ งหรือปรากฏในบริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย 
           ๓.๔ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั งให้มอี านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
          ค้าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แล้วแต่กรณี 
   (๑) ค าสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๙ / ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ข้าราชการกระทรวง
พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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   (๒) ค าสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๑๗ / ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ข้าราชการต ารวจ) 
   (๓) ค าสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  (จาก“ผู้อ านวยการ
ส านักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร”เป็น “ผู้อ านวยการส านักการโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร”) 
   (๔) ค าสั่งกระทรวงพลังงานที่  ๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ (ข้าราชการต าแหน่ง
นายอ าเภอ ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)  
        ๓.๕ “ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือ ผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมาย ดังนี  

ผู้อนุญาต เขตพ้ืนที่ ขอบเขตงาน 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้อ านวยการเขต 
(เฉพาะกิจการควบคมุ
น  ามัน) 

ในเขตพื นท่ี
กรุงเทพมหานคร           
(กรณีผู้อ านวยการเขตใน
เขตพื นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ที่รับผิดชอบ) 

(๑) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ 
กิจการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ 
     กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ 
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ

และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน  ามัน  
ยกเว้นประเภท ฉ     

  
นายกเมืองพัทยา 
(เฉพาะกิจการควบคมุ
น  ามัน) 

เมืองพัทยา (๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ 
     กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ 
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ

และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน  ามัน 
ยกเว้นประเภท ฉ    

   
นายกเทศมนตร ี
(เฉพาะกิจการควบคมุ
น  ามัน) 

เทศบาลที่รับผิดชอบ (๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ 
     กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ 
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ

และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน  ามัน 
ยกเว้นประเภท ฉ 

 
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
(เฉพาะกิจการควบคมุ
น  ามัน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ที่รับผิดชอบ 

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบ
กิจการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบ 
     กิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ 
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการ

และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน  ามัน 
ยกเว้นประเภท ฉ  
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ผู้อนุญาต เขตพ้ืนที่ ขอบเขตงาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(เฉพาะกิจการควบคมุ
น  ามันและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว) 
 
 

จังหวัดที่รับผดิชอบ (๑) การอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน  ามัน ลักษณะที่สาม 
(๒) การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ

ออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถัง
ขนส่งน  ามัน ประเภทรถขนส่งน  ามันท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด ้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

(๓) การอนุญาตประกอบกิจการ การต่ออายุใบอนุญาต การออก 
     ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและ 
     การโอนใบอนุญาต ในพื นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
      - สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ 
      - สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานท่ีใช้  
        ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม  ย ก เว้ น ก ร ณี ที่ ใ ช้ ถั ง เก็ บ แ ล ะ จ่ า ย 
        ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแบบทรงกลม  
         (Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type) 
      - สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ าหน่าย   
        ลักษณะที่สอง 
      - สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ  
        ลักษณะที่สอง 
      - สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
     การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบ 
     กิ จการถั งขนส่ งก๊ าซปิ โต ร เลี ยม เหลว ประ เภทรถขนส่ ง 
     ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
     ทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
(๕) การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ 
     และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
     กรณีครบวาระ รวมถึงระบบท่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     ในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในพื นที่  หรือจด 
     ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบ 
     กิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
        - สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ 
        - สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้  
          ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม  ย ก เว้ น ก ร ณี ที่ ใ ช้ ถั ง เก็ บ แ ล ะ จ่ า ย 
          ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแบบทรงกลม  
          (Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type) 
        - สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
        - ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 

   

 

 

 



     ๔ 

๓.๖ “สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง” ได้แก่ 
   ๓.๖.๑ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงที่ใช้
ส าหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ 
   ๓.๖.๒ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงที่ใช้ส าหรับเก็บ
ก๊าซธรรมชาติ และเป็นจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะ 
   ๓.๖.๓ สถานีบริการน  ามัน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี  
    ๓.๖.๓.๑ สถานีบริการน  ามันประเภท ก  ได้แก่  สถานีบริการน  ามัน 
ที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั งอยู่ในพื นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มี
ขนาดความกว้างตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด และเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันใต้พื นดิน 
    ๓.๖.๓.๒ สถานีบริการน  ามันประเภท ข  ได้แก่  สถานีบริการน  ามัน 
ที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั งอยู่ในพื นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มี
ขนาดความกว้างตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด และเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันใต้พื นดิน 
    ๓.๖.๓.๓ สถานีบริการน  ามันประเภท ค มี ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี  
     (๑ ) ลักษณะที่ หนึ่ ง ได้แก่  สถานีบริการน  ามันที่ ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน  ามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน และจะเก็บ
น  ามันไว้ในถังน  ามันรวมกันไม่เกิน ๒ ถัง อีกด้วยก็ได ้
     (๒ ) ลักษณะที่ สอง ได้แก่  สถานีบริการน  ามันที่ ให้ บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน  ามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ นไป ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน และจะเก็บ
น  ามันที่มีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน  ามันใต้พื นดินอีกด้วยก็ได้ 
     การเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน ดังกล่าว ให้เก็บได้
เฉพาะน  ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 
    ๓.๖.๓.๔ สถานีบริการน  ามันประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่เก็บ
น  ามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน  ามัน 
     การเก็บน  ามันไว้ในถังน  ามัน ดังกล่าว ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ  ๒  ถัง 
    ๓.๖.๓.๕ สถานีบริการน  ามันประเภท จ มี ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี  
     (๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่เก็บน  ามันชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามัน
ที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่เรือ 
     (๒) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่ เก็บน  ามันที่มี
ปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ นไป ไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดิน ถังเก็บน  ามันใต้พื นดิน หรือถังเก็บน  ามันที่ติดตั ง
ภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ 
     การเก็บน  ามันไว้ในถังเก็บน  ามันเหนือพื นดินหรือถังเก็บน  ามันที่
ติดตั งภายในโป๊ะเหล็ก ดังกล่าว ให้เก็บได้เฉพาะน  ามันชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั น 
    ๓.๖.๓.๖ สถานีบริการน  ามันประเภท ฉ ได้แก่ สถานีบริการน  ามันที่ให้บริการ 
แก่อากาศยาน 
 
 
 
 
 



     ๕ 

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    (๑) พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 
    (๒) พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
    (๓) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 
    (๔)  มธพ. 701-2564 มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า ภายในสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง  

๔.๑ กฎหมายสถานีบริการน้้ามัน 
  (๑) กฎกระทรวงสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ 
  (๒) กฎกระทรวงสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๓) กฎกระทรวงการซ่อมบ ารุงถังเก็บน  ามันและถังขนส่งน  ามัน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๔) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการ
น  ามัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   (๕) กฎกระทรวงควบคุมไอน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   (๖) กฎกระทรวงควบคุมไอน  ามันเชื อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (๗) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดเขตพื นที่ให้มีการติดตั งระบบควบคุมไอน  ามัน
เชื อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   (๘) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดเขตพื นที่ให้มีการติดตั งระบบควบคุมไอน  ามัน
เชื อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (๙) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือ
ถนนส่วนบุคคลส าหรับสถานีบริการน  ามันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   (๑๐) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิติ    
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (๑๑) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั งตัวน าล่อฟ้า จ านวนและ
ระยะห่าง   ของตัวน างดินที่ถังเก็บน ามัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (๑๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน  ามันใต้พื นดินโดยวิธีการอ่ืน               
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๒ กฎหมายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑) กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความ

รับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓                
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๓) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบ ารุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะ
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๔) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 



     ๖ 

๔.๓ กฎหมายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
   (๑) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๔๖ 

  (๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การก าหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั นต่ าของ
ระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 (๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซส าหรับ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  (๔) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ 
เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซส าหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  (๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ ๓๗ (๓) ตามประกาศกระทรวง
พลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงาน         

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  (๖) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 
  (๗) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไฟฟ้า
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  (๘) มธพ. 501-2559 มาตรฐานการบ ารุงรักษา ส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  (๙) แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้น าถังก๊าซธรรมชาติเหลว ท่อ และอุปกรณ์ส่วนควบ           

มาใช้ในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
(๑๐) ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 

๔.๔ กฎหมายผู้ปฏิบัติงานน้้ามันเชื้อเพลิง 
   ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ แบบค าขอ แบบใบรับรอง แบบบัตร
ประจ าตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ ๒ ดังนี  
  “การประกอบกิจการถังขนส่งน  ามันประเภทรถขนส่งน  ามัน คลังน  ามัน  สถานีบริการน  ามัน
ประเภท ก สถานีบริการน  ามันประเภท ข สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน  ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการน  ามันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน  ามันทางท่อ สถานที่เก็บรักษาน  ามัน 
ลักษณะที่สาม ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น ามาตรึงไว้กับตัวโครงรถ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานีบริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ลักษณะที่สอง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซธรรมชาติ สถานที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินการหรือท าการขนส่ง แล้วแต่กรณี” 
 
 



     ๗ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบตัิภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                       
           
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ส าหรับสถานประกอบกิจการควบคุมที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื องต้น (ธพ.รอ.๑) และ รายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) มายังส านักงานพลังงานจังหวัดใน
พื นทีท่ี่สถานประกอบการนั นตั งอยู ่เพื่อให้ส านักงานพลังงานจังหวัดรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานตามล าดับขั นตอนต่อไป 
 

              แจ้งเหตุเบ้ืองต้น 

   กลุ่ม Line : DOEB  Accident 

        Oil   : 0 2794 4799  
            LPG  : 0 2794 4899  
            NG   : 0 2794 4994 

พิจารณาสถานการณ์ว่ามีความเสียหาย                                                                 
หรือเป็นอันตรายแก่ ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน 

ของบุคคลอื่นหรือไม ่

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

 

ไม่เสียหาย/ไม่อันตราย เสียหาย/อ ันตราย 

 ด้าเนินกิจการต่อไปได ้

 

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

 

เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที  
 

       สั่งระงับ 
      (แบบ ธพ.รอ.๓) 

 

จบขั้นตอน 

 

 
เกิดอุบัติภัย 

 



     ๘ 

ขั้นตอน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค้าอธิบาย / รายละเอียด 

 ๑. เกิดอุบัตภิัย  เช่น เพลิงไหม้ น  ามันเชื อเพลิงรั่วไหล ภาชนะบรรจุน  ามันเชื อเพลิงช ารุดเสียหาย 
ระบบท่อน  ามันเชื อเพลิงและอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย เป็นต้น 

๒.  เมื่อทราบเหตุ
พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบพื นที่
เกิดเหตุอุบัติภัย 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยังสถานท่ีที่เกิดเหตุอุบัติภัย  
โดยทันที พร้อมบันทึกรายละเอียด เช่น การถ่ายภาพ การสอบถามข้อเท็จจริงในที่
เกิดเหตุ เป็นต้น  

๓.  จัดท ารายงานการ 
แจ้งเหตุเบื องต้น 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเหตุเบื องต้นเป็นหนังสือถึงอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน เพื่อแจ้งเหตุอุบัติภัยเบื องต้นตามแบบรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื องต้น                        
(ธพ.รอ.1) และแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบผ่านกลุ่ม Line : DOEB Accident 
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

๔.  พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
พิจารณา 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

หากสถานประกอบกิจการที่เกิดเหตุนั น พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า   
หากปล่อยให้ด าเนินกิจการต่อไป อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ความ
เสียหาย หรืออันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการสั่งระงับการด าเนินกิจการ (อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒) ตามแบบสั่งระงับการด าเนิน
กิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง          
(ธพ.รอ.3)  

๕.  รายงานให้อธิบดี    
กรมธุรกิจพลังงาน  
ทราบ 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงเป็นหนังสือถึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ทราบภายใน ๓ วันท าการ พร้อมเอกสาร ดังนี  
           (๑) แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ. 2)  
           (๒) ภาพถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) 
           (๓) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการด าเนินกิจการ ให้แจ้งเหตุผล
และความจ าเป็นในการสั่งระงับการด าเนินการดังกล่าวในรายงาน พร้อมส าเนา 
แบบสั่งระงับการด าเนินกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน  ามันเชื อเพลิง (ธพ.รอ.3) ด้วย 

หมายเหตุ : ส าหรับกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และสถานีบริการน  ามัน ประเภท ฉ ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื นที่เกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุโดยทันทีที่ทราบหรือได้รับการประสานงานพร้อม
บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์เบื องต้นและแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ ผ่านกลุ่ม Line : DOEB Accident เพื่อให้กรมธุรกิจ
พลังงานจัดท ารายงานการเกิดอุบัติภัยเบื องต้น (ธพ.รอ.1) ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 
 
๖. แบบรายงาน/แบบสั่งระงับการด้าเนินกิจการ 
 ๖.๑ แบบรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื้องต้น (ธพ.รอ.๑)  
 ๖.๒ แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) 
 ๖.๓ แบบส่ังระงับการด้าเนินกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ          
                ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (ธพ.รอ.๓) 



     ๙ 

แบบรายงานการเกิดอุบัติภัยเบ้ืองต้น 
เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

ประเภทสถานที่ประกอบกิจการ 
 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว      สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    
 สถานีบริการน  ามันประเภท ก    สถานีบริการน  ามันประเภท ข         
 สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง     สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง     
 สถานีบริการน  ามันประเภท ง             สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง     
 สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง     สถานีบริการน  ามันประเภท ฉ  
 ตรวจสอบเบื องต้นไม่พบรายละเอียดใบรับแจ้ง/ใบอนุญาต 

ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุม 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง           
ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง  เลขที่           
เลขที่     ห้อง/ชั น/อาคาร         
หมู่ที่    ซอย     ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต      จังหวัด     โทรศัพท์     
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ                                                                                             
เกิดเหตวุันที่         เวลา      น. 
สถานที่เกิดเหตุ ณ สถานีบริการ        เลขที่     
ถนน        แขวง/ต าบล      
เขต/อ าเภอ       จังหวัด        
ท้องที่สถานีต ารวจ            
สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย                                                                                                     
ลักษณะของอุบัติภัยที่เกิด  เพลิงไหม ้  น  ามันเชื อเพลิงรั่วไหล   ภาชนะบรรจุน  ามันเชื อเพลิงช ารุดเสียหาย  
    ระบบท่อน  ามันเชื อเพลิงและอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
ความเสียหายเบื องต้น   ทรัพย์สิน (ค่าเสียหายโดยประมาณ)      
    มีผู้บาดเจ็บ จ านวน    คน           มีผู้เสียชวีิต จ านวน  คน 
สถานการณ์ปัจจุบัน (ณ ขณะที่อยู่ในที่เกิดเหตุ)    เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ยังอยู่ในระหว่างการระงับเหตุ 
วันที่รายงาน        เวลา     น. 
 

     ลงชื่อ      พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (     ) 
     ต าแหน่ง        
     หมายเลขโทรศัพท์        

ธพ.รอ.๑ (สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง) 
 



     ๑๐ 

หมายเหตุ :  ๑. ส าหรับสถานประกอบกิจการควบคุมที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเกิดอุบัติภัยเบื องต้น (ธพ.รอ.๑) มายัง
ส านักงานพลังงานจังหวัดในพื นที่ที่สถานประกอบการนั นตั งอยู่ ภายใน 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้ส านักงานพลังงาน
จังหวัดรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานตามล าดับขั นตอนต่อไป 
  ๒. ส านักงานพลังงานจังหวัดแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบผ่านกลุ่ม Line: DOEB Accident 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
       
      
 
 
    
     

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ 
  

 สมาชิกในกลุ่ม Line ประกอบด้วย  1. รธพ. ทีก่ ากับดูแลงานด้านความปลอดภัย 
       2. ผอ.กองด้านความปลอดภัยและสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน  
     3. หัวหน้ากลุ่มของกองความปลอดภัยและสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
     4. พลังงานจังหวัด 76 จังหวดั 
     5. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ธพ. (Admin) 
   
  ๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการ สามารถติดต่อ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี  

(๑) กองความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน  
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน      0 2794 4799  
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ               0 2794 47๐7  

(๒) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว    
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว  0 2794 4899 
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ         0 2794 4๘๐๘ 

(๓) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  0 2794 4994 

       : หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการและสถานที่เก็บ      0 2794 490๓ 
(๔)  สถาบันพัฒนาเทคนคิพลังงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน) 

: ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน      0 2794 4๖๙๙ 
       : หวัหน้ากลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 2  038 196 936 - 8  ต่อ 118  
 

 



     ๑๑ 

แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย 
เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

ประเภทสถานที่ประกอบกิจการ 
 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว      สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    
 สถานีบริการน  ามันประเภท ก    สถานีบริการน  ามันประเภท ข         
 สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง     สถานีบริการน  ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง     
 สถานีบริการน  ามันประเภท ง             สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง     
 สถานีบริการน  ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง     สถานีบริการน  ามันประเภท ฉ  
 ตรวจสอบเบื องต้นไม่พบรายละเอียดใบรับแจ้ง/ใบอนุญาต 

ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุม 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง           
เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง           
เลขที ่    ห้อง/ชั น/อาคาร         
หมู่ที่    ซอย     ถนน     ต าบล/แขวง             
อ าเภอ/เขต    จังหวัด     โทรศัพท์     
เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย               (ถ้ามี) ชื่อ/รหัสผู้รับประกันภัย                

วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ                                                                                             
เกิดเหตุวันที่         เวลา      น. 
ชื่อสถานีบริการ         เลขที่      
ถนน        แขวง/ต าบล      
เขต/อ าเภอ       จังหวัด        
ท้องที่สถานีต ารวจ            
ข้อมูลบัตรประจ้าตัวผู้ปฏิบัติงานน้้ามันเชื้อเพลิง (เฉพาะกิจการควบคุมประเภทที่ ๓) 
ชื่อ      นามสกุล     เลขที่บัตร     
สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย                                                                                                     
ลักษณะของอุบัติภัยที่เกิด  เพลิงไหม้   น  ามันเชื อเพลิงรั่วไหล   ภาชนะบรรจุน  ามันเชื อเพลิงช ารุดเสียหาย  
    ระบบท่อน  ามันเชื อเพลิงและอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย            
ความเสียหายเบื องต้น   ทรัพย์สิน (ค่าเสียหายโดยประมาณ)       
    มีผู้บาดเจ็บจ านวน    คน  มีผู้เสียชีวิต จ านวน   คน 
สถานการณ์ปัจจุบัน   เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว     ยังอยู่ในระหว่างการระงับเหตุ 
วันที่รายงาน        เวลา     น. 
      
     ลงชื่อ      พนักงานเจ้าหน้าที่ 
            (     ) 
     ต าแหน่ง        
     หมายเลขโทรศัพท์       

ธพ.รอ.๒ (สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง) 
 



     ๑๒ 

หมายเหตุ :  ๑. ส าหรับสถานประกอบกิจการควบคุมที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒             
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) มายังส านักงานพลังงาน
จังหวัดในพื นที่ที่สถานประกอบการนั นตั งอยู่ภายใน  ๓ วันท าการ เพ่ือให้ส านักงานพลังงานจังหวัดรายงานมายังกรม
ธุรกิจพลังงานตามล าดับขั นตอนต่อไป 

๒. ส านักงานพลังงานจังหวัดแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบรายงานข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานทราบภายใน ๓ วันท าการ พร้อมเอกสาร ดังนี  
             (๑) แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย (ธพ.รอ.๒) 
             (๒) ภาพถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) 
             (๓) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการด าเนินกิจการ ให้แจ้งเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการสั่งระงับการด าเนินการดังกล่าวในรายงาน พร้อมส าเนาแบบสั่งระงับการด าเนินกิจการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง (ธพ.รอ.3) ด้วย 
  ๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในแบบรายงานและ/หรือ กฎหมาย สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

(๑) กองความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน  
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน      0 2794 4799  
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ               0 2794 47๐7  

(๒) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว    
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว  0 2794 4899 
: หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการ         0 2794 4๘๐๘ 

(๓) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
: ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  0 2794 4994 

       : หัวหน้ากลุ่มสถานีบริการและสถานที่เก็บ      0 2794 490๓ 
(๔)   สถาบันพัฒนาเทคนคิพลังงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน) 

: ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน      0 2794 4๖๙๙ 
       : หวัหน้ากลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 2  038 196 936 - 8  ต่อ 118  

 



     ๑๓ 

                    

          แบบสั่งระงับการด้าเนินกิจการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
        ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 
เรียน              

เรื่อง ระงับการด้าเนินกิจการ           
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ 
 ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบการด าเนินกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี  
            
            
            
             
กิจการควบคุม  ประเภทที่ ๑ (ระบุประเภทกิจการ)        
   ประเภทที่ ๒ (ระบุประเภทกิจการ)        
   ประเภทที่ ๓ (ระบุประเภทกิจการ)        
เหตุเกิด ณ เลขท่ี    ห้อง/ชั น/อาคาร        
หมู่ที่   ซอย      ถนน      ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      โทรศัพท์    
ข้อพิจารณา 
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ด าเนินกิจการต่อไป อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
กฎหมายที่ให้อ้านาจ และค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงสั่งระงับ         
การด้าเนินกิจการ (ระบุหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขถัง หรือทีต่ั งสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี)         
             
ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไปและขอให้ด าเนินการ         
            
             
 ทั งนี  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกค าสั่งนี  ต่อไป 

 
       ลงชื่อ       
             (     ) 
       ต าแหน่ง      
            วันที่       เดือน          พ.ศ.   

หมายเหตุ : หากท่านไม่พอใจในค าสั่งนี 
ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

ธพ.รอ.๓ 
 



     ๑๔ 

รายชื่อคณะท้างานจัดท้าคู่มือการปฏิบัตงิานเมื่อเกดิอุบัติภัย 
ของสถานประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง 

       

๑. นายถวัลย ์  ธนกิจเจริญพัฒน์   ประธานคณะท างาน  
๒. นายนพสันติ์  เหมือนสังข์   คณะท างาน 
๓. นายภานุพงษ ์ จันทร์ฝาย    คณะท างาน  
๔. นายเสริมพงศ์  สุวรรณะ    คณะท างาน 
๕. นายจารุกิตติ ์  อรทัย     คณะท างาน  
๖. นายศุภวัฒก์  ฉิมทับ    คณะท างานและเลขานุการ 
๗. นางภิธารัฐ  ปลั่งดี     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 


