
เรื่อง   การถ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงาน 
เรื่อง  ข้อก้าหนดการออกใบอนุญาตขายสรุาเก่ียวกับสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลงิ 

ข้อก้าหนดการออกใบอนุญาตขายสรุาเก่ียวกับสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. กฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสรุาและการขายสุราส าหรับผูไ้ดร้ับ

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที ่๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  
    ก.ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ ถึงประเภทท่ี ๗ ตามมาตรา ๑๙ มี

ดังต่อไปนี ้
(๑) สถานทีข่ายสุราต้องไมต่ัง้อยู่ในบรเิวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน รวมทั้งบริเวณ 
ต่อเนื่องติดกับสถานศกึษาหรือศาสนสถาน 
(๒) สถานทีข่ายสุราต้องไมต่ัง้อยู่ในบรเิวณสถานบีริการน้ ามนัเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณ 
ต่อเนื่องติดกับสถานีบริการน้ ามนัเชื้อเพลิง 
(๓) สถานทีข่ายสุราต้องไมต่ัง้อยู่ในบรเิวณสถานทีท่ี่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตขายสุรา 
เว้นแตเ่วลาได้ล่วงพ้นมาแลว้ไมน่้อยกว่าหา้ปี 
(๔) ผู้ขอรับใบอนญุาตขายสรุาต้องไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ลว่งพ้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าป ีทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนญุาตขายสรุาเปน็ห้างหุน้ส่วนหรือนติิบคุคล ผู้เป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
ผู้จัดการ หรือผูแ้ทนของนิตบิุคคลต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามดังกลา่วหรือไม่เคยเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้จดัการ 
หรือผูแ้ทนของนิตบิุคคลทีม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว 
    ข.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนญุาตขายสุราตามมาตรา ๑๙ ส าหรบัผู้ได้รบั 
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที ่๗ มีดังตอ่ไปนี ้
(๑) ต้องไม่ขายสุราใหแ้ก่เดก็ที่มีอายตุ่ ากว่าสิบแปดปบีรบิูรณ์ 
(๒) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน รวมทัง้บริเวณต่อเนื่องตดิกับ 
สถานศึกษาหรือศาสนสถาน 
(๓) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องตดิกับ 
สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๔) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานที่ทีเ่คยถกูสั่งเพิกถอนใบอนญุาตขายสรุา เว้นแตเ่วลา 
ได้ลว่งพ้นมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 
ปั๊มหลอด เป็นสถานที่ห้ามขายตามค้านิยามของค้าวา่ สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง หรือไม่? 
 ๑. ค านิยาม 

“สถานีบริการน้ ามันเชือ้เพลงิ” หมายความว่า สถานีบรกิารน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (กฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสรุาฯ) 
 “สถานีบริการน้้ามันเชือ้เพลิง” หมายความว่า สถานทีท่ี่ใช้ในการเก็บน้ ามนัเชื้อเพลิงเพื่อให้บรกิาร 
น้ ามนัเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถงึบริเวณที่ก าหนดไว้ในใบอนญุาตให้เปน็เขตสถานี
บริการ น้ ามนัเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสรา้ง ถัง ท่อ และอุปกรณ ์หรือเครื่องมือตา่งๆ ในบรเิวณนั้น  
(พระราชบัญญัตคิวบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขเกีย่วกับแจ้งการอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวงฯ ฉบบัที ่๒ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ออกตามพระราชบญัญตัิควบคุมน้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลงิ แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังนี ้  
(๑) ประเภท ก ไดแ้ก ่ สถานีบรกิารน้ ามนัเชื้อเพลิงที่ใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตัง้อยู่ในพ้ืนที ่

ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนสว่นบุคคล ซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ
ก าหนด และเกบ็น้ ามันเชือ้เพลิงไว้ในถังเก็บน า้มันเชื้อเพลิงใต้พื้นดนิ (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)  

(๒) ประเภท ข ได้แก ่สถานีบรกิารน้ ามนัเชื้อเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที ่ ท่ี
ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนสว่นบคุคลที่มคีวามกว้างตามทีก่รมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนดและเก็บน้ ามนั 
เชื้อเพลิงไว้ในถงัเกบ็น้ ามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน (สถานีบรกิารมาตรฐานติดถนนซอย)   

(๓) ประเภท ค ม ี๒ ลักษณะดังนี ้ 
๓.๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก ่สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลงิที่ให้บรกิารแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน ้ามนั

เชื้อเพลิงที่ปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเกบ็น ้ามนัเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดนิและจะเก็บน้ ามันเชื้อ เพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ ามนัเชื้อเพลิงรวมกนัไม่เกิน ๒ ถัง อีกด้วย ก็ได ้
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)  

(๓.๒) ลักษณะที่สอง ไดแ้ก ่สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลงิที่ให้บรกิารแก่ยานพาหนะทางบกทีเ่ก็บ น ้ามนั
เชื้อเพลิงมปีริมาณเกนิ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป ไว้ในถังเกบ็น ้ามนัเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดนิและจะเก็บน า้มันเชื้อเพลิง 
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยมปีริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน ้ามนัเชือ้เพลิง 
ใต้พื้นดนิ อีกดว้ยก็ได ้(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)  
การเกบ็น า้มันเชื้อเพลิงไว้ในถังเกบ็น้ ามันเชื้อเพลงิเหนอืพ้ืนดินของสถานบีริการน้ ามนัเชื้อเพลิง ประเภท ค ให้
เก็บได้เฉพาะน้ ามนัเชื้อเพลงิชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนดิไวไฟน้อยเท่านัน้  

(๔) ประเภท ง ได้แก ่สถานีบรกิารน้ ามนัเชื้อเพลิงที่เกบ็น ้ามนัเชื้อเพลิงชนดิไวไฟมาก ชนิดไวไฟ ปาน
กลาง หรือชนดิไวไฟน้อย ไวใ้นถังน้ ามนัเชื้อเพลิง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)  
การเกบ็น้ ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ง ให้เก็บ ได้ไม่เกนิชนดิ
ละ ๒ ถัง 

(๕) ประเภท จ มี ๒ ลักษณะ ดังนี ้
(๕.๑) ลักษณะที่ ๑ ไดแ้ก ่ สถานีบริการน้ ามันเชือ้เพลิงที่ให้บรกิารแก่เรือที่มปีรมิาณการเก็บ น้ ามัน

เชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟน้อย มีปรมิาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บน า้มนัเชื้อเพลิงไว ้ ใน
ถังเกบ็น้ ามันเชื้อเพลิงเหนอืพ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ ามนัเชื้อเพลิงที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็ก (สถานีบริการทางน้้า
ขนาดเล็ก)  

(๕.๒) ลักษณะที่ ๒ ไดแ้ก ่ สถานีบริการน้ ามันเชือ้เพลิงที่ให้บรกิารแก่เรือที่มปีรมิาณการเก็บ น้ ามัน
เชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟน้อยมีปรมิาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป และเกบ็น้ ามันเชื้อเพลิง ไว้
ในถังเก็บน า้มันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดนิหรือถงัเกบ็น้ ามันเชื้อเพลิงที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็ก หรือเก็บน้ ามนัเชื้อเพลงิ 
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟน้อยไวใ้นถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงใตพ้ื้นดิน (สถานีบริการทางน้้า
ขนาดใหญ่)  

(๖) ประเภท ฉ สถานีบริการน้ ามนัเชือ้เพลิงที่ให้บริการแก่อากาศยาน 


