
                                                                                                               
 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
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ค ำน ำ 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ประเด็นที่ 10 

นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน คู่มือ ที่จัดท านั้นต้องก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และเป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2562 กิจกรรม “การตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน” ของกองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  
เป็นงานตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ซึ่งนอกจาก พรบ.
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณา
อนุมัติ อนุญาต เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และให้เกิดการยอมรับจากประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 

 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง “การต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่ง
น้ ามัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของกรมธุรกิจพลังงาน  เป็นการให้ความรู้กับผู้ตรวจสอบภายในทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และการเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆ ที่ส่วนราชการน ามาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การ
ควบคุมภายใน,  คู่มือปฏิบัติงาน (PMQA) หมวด 6,  คู่มือส าหรับประชาชน เป็นต้น  ตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการตรวจสอบฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 

 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม บทบาทท่ีส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ 
การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ของกรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 

ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ต้องมีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น  
6 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing)  การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Operational Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Auditing) การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Financial 
Auditing) และการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท า
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจ าปี 2561 – 2564 เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเภทงานให้ความ
เชื่อมั่นดังกล่าว จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ครอบคลุมภารกิจของกรม คือ ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ด้านการเงิน (Financial : F) และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance : C)  ตามมาตรฐานสากลของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013  เ พ่ื อ จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญก่อนหลังในการก าหนกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตรวจสอบไว้ในแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562  เรื่อง “การด าเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน” ของ กองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน (กธน.) ในการตรวจสอบครั้งนี้ได้
ก าหนดประเภทการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Operational Auditing)  
และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) เพ่ือให้ความมั่นใจว่า การต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ส่วนราชการที่มีกฎหมายให้กระท าการใดที่จะต้องได้รับอนุญาต  
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ กธน. มีคู่มือส าหรับประชาชน “การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๔๕ - ๗๕ วันท าการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป 
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ขอบเขต 
คู่มือเล่มนี้ใช้ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาต 

ซึ่งเป็นกิจกรรมตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื่อเพลิง พ.ศ. 2542 และพรบ.การอ านวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ของกรมธุรกิจพลังงาน  
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง/วิธีการท างานให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้ทราบถึงกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. ประมวลรัษฎากร หมวด 6 อาการแสดมป์ 
4. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาตและ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
1. คู่มือส าหรับประชาชน “การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน” ของ กธน. 

คู่มือมีผลบังคับใช้ 23/09/2559 ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ www.info.go.th (ศูนย์บริการประชาชน 
ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ) ล าดับที่ 78 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน PMQA หมวด 6 กระบวนการ อนุญาตประกอบกิจการ/ผู้ปฏิบัติงาน 
(น้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ก๊าซธรรมชาติ/คุณภาพ/การค้า) เลขที่เอกสาร G5DO2-P9.3 แก้ไขครั้งที่ : 
Rev-2 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  หน่วยงาน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 
 

ค ำจ ำกัดควำมของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ตำม พรบ.ควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
“น้ ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า  
(1) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตเลียมเหลว น้ ามันดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ

เครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา และน้ ามันหล่อลื่น 
(2) สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือ

อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทั้ง นี้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“กำรมีน้ ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนและไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพ่ือจ าหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และให้
หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย 

“กำรขนส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง”  หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ ามันเชื้อเพลิงจากท่ีแห่งหนึ่งไป
ยังที่อีกแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางบก ทางน้ า ทางท่อ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
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“กิจกำรควบคุมประเภทที่ 3” เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน  
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  
(แล้วแต่กรณี) ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ และหน่วยงานจะต้องออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่  

-  คลังน้ ามัน  
-  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่ 3 
-  สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ก 
-  สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ข 
-  สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ค ลักษณะที่ 2 (ปั๊มถังลอยดีเซลขนาดใหญ่) 
-  สถานีบริการน้ ามัน ประเภท จ ลักษณะที่ 2 (ปั๊มทางน้ าขนาดใหญ่) 
-  สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ฉ 
-  ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ 
-  ถังขนส่งน้ ามัน 
ถังขนส่งน้ ำมัน เป็นภาชนะส าหรับบรรจุน้ ามันเพ่ือใช้ในการขนส่งน้ ามันที่มีปริมาณความจุ

เกิน 500 ลิตรขึ้นไป ที่น ามาตรึงอยู่อย่างถาวรกับตัวโครงรถหรือแคร่รถไฟ หรือที่สร้างถังขนส่งน้ ามันเข้า
ไว้ด้วยกันกับตัวรถ ซึ่งได้แก่ การประกอบกิจการรถขนส่งน้ ามัน รถไฟขนส่งน้ ามัน รถขนส่งน้ ามันที่ใช้เติม
น้ ามันให้กับอาศยาน 

“รถขนส่งน้ ำมัน” หมายความว่า รถที่มีถังขนส่งน้ ามันติดตรึงอยู่อย่างถาวรกับตัวโครงรถ 
หรือสร้างถังขนส่งน้ ามันเข้าไว้ด้วยกันกับตัวรถ ซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนให้เป็นรถบรรทุกวัสดุอันตรายหรือ
รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และให้หมายความรวมถึงรถขนส่ง
น้ ามันที่ใช้เติมน้ ามันให้กับอากาศยานภายในสนามบินที่ไม่ได้จดทะเบียนให้เป็นรถบรรทุกวัสดุอันตรายหรือ
รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

“รถไฟขนส่งน้ ำมัน” หมายความว่า รถไฟที่มีถังขนส่งน้ ามันติดตรึงอยู่อย่างถาวรกับตัวโครง
รถไฟหรือแคร่รถไฟ 

“ผู้ประกอบกำรกิจกำร” หมายความว่า ผู้ประกอบการกิจการถังขนส่งน้ ามัน 
“แบบ ธพ.น.3”  แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
“แบบ ธพ.น 2”  ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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บทที่ 2 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ จากรายงานผลการ
ตรวจสอบในปีที่ผ่านมา รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในปีที่ด าเนินการตรวจสอบ 

2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
3. คู่มือการปฎิบัติงาน  คู่มือส าหรับประชาชน ของหน่วยรับตรวจ  

ส ารวจข้อมูล 

ติดต่อ
ประสานงาน

หน่วยรับตรวจ 

ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่จะตรวจสอบ กลุ่มงานรถขนส่ง  

1. เพ่ือแจ้งให้ทราบเบื้องต้นในเรื่องที่จะเข้าตรวจ 
2. เพ่ือขอเอกสารหลักฐานการด าเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาก าหนด

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

จัดท าแผน 

ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

เมื่อส ารวจข้อมูลและได้เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบแล้ว  
ให้ด าเนินการก าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ในรูปแบบแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) โดยน าข้อกฎมาย และเอกสารที่ได้จากหน่วยรับ
ตรวจมาก าหนดประเด็นการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบเพื่อให้
ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ตรวจสอบก าหนดไว้  

ประชุมเปิดตรวจ 

หน่วยรับตรวจ 

เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน  หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกรอบคุณธรรม 

กิจกรรม การต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน ของ กธน. 

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารหลักฐานที่ได้รับจาก กธน. 
ประกอบด้วย  แบบ ธพ.น.3, ใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน แบบ ธพ.น.2, หนังสือ
แจ้งให้มาช าระค่าธรรม/รับใบอนุญาตหนังสือมอบอ านาจ และเอกสารอ่ืน ๆ 
น ามาจัดท าในรูปแบบกระดาษท าการ ตามประเด็นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
สรุปข้อตรวจพบในแบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบ 

ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ประชุมปิดตรวจ 

เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมชี้แจงกรณีมีข้อตรวจ
พบ และแนวทางการปรับปรุง แก้ไขให้ทราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือในปัญหาที่เกิดขึ้น 

จัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบจัดท ารายงานผลการตรวจสอบในแบบรูปเล่ม มีรายละเอียดดังนี้  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการตรวจสอบ (Audit Finding) 5 องค์ประกอบ ได้แก่   
สิ่ งที่ควรจะเป็น/หลักเกณฑ์  สิ่ งที่ เป็นอยู่  / ข้อเท็จจริง   ผลกระทบ  
สาเหตุ ข้อเสนอแนะ ผู้ก ากับผู้รับผิดชอบ 

ติดตามผลการ 

ตรวจสอบ 

กรณีมีข้อเสนอแนะ ต้องติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการติดตามผล ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ อธพ.  
ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ 
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บทท่ี 3  
กำรส ำรวจข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ กจิกรรม กำรตรวจสอบกำรต่ออำยุใบอนุญำตถังขนส่งน้ ำมัน 

1. ศึกษา กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยการวิเคราะห์  
ว่ากิจกรรมที่จะตรวจสอบ เป็นการด าเนินการโดยอาศัยกฎหมายมาตราใด กฎกระทรวงข้อใดที่เก่ียวข้อง  

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/ค าส่ัง หลักเกณฑ์ 

1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ระราช
บัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

 
 
2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 
ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ ยื่นแบบค า
ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556 

มำตรำ 23  การขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ผู้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้
ยื่ นค าขอแล้ วถื อว่ าผู้ ยื่ นค าขออยู่ ในฐานะผู้ รั บ
ใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่ ก าหนใน
กฎกระทรวง 

ข้อ 58 ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่น 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ  
ไว้ในแบบดังกล่าวภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้
ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะ
ได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้น า
ความในข้อ ๕๐ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓  มาใช้บังคับกับ
การยื่นค าขอต่ออายุ ใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม ใบอนุญาต
ที่ขอต่ออายุตามวรรคหนึ่ ง  ให้มีอายุถึงวันที่  ๓๑ 
ธันวาคม ของปีถัดจากปีที่ ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ 
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการ
ท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต ให้ใหม่ก็ได้ 
ข้อ ๔ แบบใบอนุญาต แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบค าขอโอน 
ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 
๓ ตามที่ก าหนดในข้อ ๓ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แบบ
ใบอนุญาต ธพ.น.๒ แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการแบบ ธพ.น.๓  
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พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/ค าส่ัง หลักเกณฑ์ 

4. พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจ
พลังงานกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒   
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

มำตรำ ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การ
กระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับ 
ค าขอ และจะก าหนดให้ยื่ นค าขอผ่ านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเอง 
ก็ได้... 
มำตรำ ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาที่ ระบุ ไว้ ในคู่มือ ส าหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๙ กองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  มีหน้าที่
และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  พัฒนา  และก าหนดมาตรฐานระบบ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับ การ
ประกอบกิจการน้ ามัน  
(๒) ก ากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับ
น้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง   
(๓) ก ากับดูแลการขนส่งน้ ามันเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง
ก าหนด 
(๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตรวจสอบ และ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ ามันเชื้อเพลิงก าหนด 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง  หรือ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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2. กำรเชื่อมโยงเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 
การตรวจสอบจะเชื่อมโยงการน าเครื่องมือต่างๆ ที่ หน่วยรับตรวจใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ ได้แก่ 
2.1  การน าเครื่องมือการปฏิบัติงานที่ เรียกว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ  

กธน. ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน เลขท่ีเอกสาร : G5DO2-P9.3 แก้ไขครั้งที่ : Rev-2  

 

กำรด ำเนินงำน กำรต่ออำยุใบอนุญำตถังขนส่งน้ ำมัน ของ กธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         1. กำรตรวจสอบเอกสำร 
              1. ผู้ประกอบการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น.3 
                2. ศบธ. รับค าขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ธพ.น.3)  และตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่ก าหนดเบื้องต้น  จากนั้นออก
เลขที่รับ ธพ. และวันที่รับ ในแบบค าขอฯ ส่งให้ กธน. พิจารณาทุกสิ้นวัน 
                                                                                                                         

       2. กำรพิจำรณำ 
             1. ฝ่ายบริหารทั่วไป กธน. รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานจาก ศบธ. ออก
เลขที่รับ กธน. และจัดพิมพ์เอกสาร “ล าดับการตรวจพิจารณาอนุญาตฯ (สธน.)” แล้วส่ง
เรื่องเข้าส่วนที่รับผิดชอบ 
             2. เจ้าหน้าที่ส่วนรถขนส่ง พิจารณา/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน ประกอบการยื่นค าขอต่ออายุ จากนั้นจัดท าใบอนุญาตฉบันใหม่ (แบบ ธพ.น.2) 
แบบช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

       3. กำรลงนำม 
             1. ผู้อ านวยการ กธน. ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นผู้มีอ านาจลงนาม  
พิจารณาลงนามในใบอนุญาต (แบบ ธพ.น.2) 
             2. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ และให้ไปช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตพร้อมรับใบอนุญาต              
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2.2  การน าคู่มือส าหรับประชาชน ของหน่วยรับตรวจ ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ 
พ.ศ. 2558 

กธน. มีคู่มือส าหรับประชาชน “การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน” 
เผยแพร่ใน เว็ปไซต์ www.info.go.th  (ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี) ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ๔๕ ถึง ๗๕ วันท าการ ดังนี้ 

- กรณียื่นค าขอในเดือน พ.ย. จะใช้เวลาในการพิจารณา 45 วันท าการ  
- กรณียื่นค าขอในเดือน ธ.ค. จะใช้เวลาในการพิจารณา 75 วันท าการ 

โดยจะเริ่มนับตั้งแตว่ันที่เจ้าหน้าที่ ศบธ. รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน จนถึงวันที่ กธน. พิจารณาและลงนามในใบอนุญาต(แบบ ธพ.น.2)  

 
ขั้นตอนกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
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4. แผนผังโครงสร้ำงและหน้ำที่ของ กธน. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป (บท.) 

หน้าท่ี 
1.งานสารบรรณ  
2.งานพัสดุ   
3.งานบุคคล  
4.งานการคลัง
และงาน 
งบประมาณ 
5.การรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน 
6.รายงานผล
การควบคุม 
ภายใน 
7.งานสารสนเทศ 

หัวหน้าบริหาร 
งานท่ัวไป  
(หน.บท.)                             

 
2.กลุ่มพัฒนา
และก ากับ
มาตรฐาน 

(พม.) 

หน้าท่ี 
1.ด าเนินการ
ส่งเสริม 
พัฒนาและ
ก าหนด
มาตรฐาน
ระบบความ
ปลอดภัยและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการ
ประกอบ
กิจการน้ ามัน 
2.ส่งเสรมิให้
หน่วยงานของ
รัฐและ
ภาคเอกชน 
เข้ามามสี่วน
ร่วมในการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบและ

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาและ 

ก ากับ
มาตรฐาน 
(หน.พม.)                             

 
3. กลุ่มคลัง
และขนส่ง

ทางท่อ (คท.) 

หน้าท่ี 
1.ด าเนินการ
ก ากับ ดูแล
การประกอบ
กิจการ
ควบคุม
เกี่ยวกับคลัง
น้ ามัน 
2.ด าเนินการ
ก ากับ ดูแล
ระบบการ
ขนส่งน้ ามัน 
ทางท่อ 

หัวหน้ากลุ่ม
คลังและ

ขนส่งทางท่อ 
(ผส.คท.) 

 
4. กลุ่ม

สถานบีริการ 
(สบ.) 

หน้าท่ี 
ด าเนินการ
ก ากับ ดูแล
การประกอบ
กิจการ
ควบคุม
เกี่ยวกับ
สถานีบริการ
น้ ามัน 

หัวหน้ากลุ่ม
สถานีบริการ 

(ผส.สบ.)           

 
5. กลุ่ม

สถานที่เก็บ 
(สก.) 

หัวหน้ากลุ่ม
สถานท่ีเก็บ 
 (ผส.สก.) 

            

หน้าท่ี 
ด าเนินการ
ก ากับ ดูแล
การประกอบ
กิจการ
ควบคุม
เกี่ยวกับ
สถานท่ีเก็บ
รักษาน้ ามัน 

 
6. กลุ่ม 
รถขนส่ง 

(รข.) 

หน้าท่ี 
ด าเนินการ
ก ากับดูแล 
การประกอบ
กิจการ
ควบคุม
เกี่ยวกับถัง
ขนส่งน้ ามัน 

หัวหน้ากลุ่ม
รถขนส่ง 
(ผส.รข.) 

ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน (ผอ.กธน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ ามัน 
(ผชช.ธน.) 
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5. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีที่ด าเนินการตรวจสอบ  ที่หน่วยรับตรวจประเมิน
ความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง และได้วางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการแก้ไขหรือไม่อย่างไร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ปัจจุบันนี้ ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

กธน. ได้จัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ครบทั้ง 5 องค์ประกอบได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล เป็นไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับโครงสร้าง ภารกิจและการด าเนินงาน และรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)  กิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ โครงการขยายระบบขนส่งน้ ามันทาง
ท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง กธน. ได้ด าเนินการตามการควบคุมที่ก าหนดไว้ คือ จัดประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ ที่ท่อน้ ามันผ่าน และพ้ืนที่ที่จะมีการก่อสร้างคลังน้ ามัน โดยขอความร่วมมือ
พลังงานจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงแล้ว 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

 จากข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้จากการการส ารวจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ  วัตถุประสงค์ และแนวทางการตรวจสอบ ส าหรับกิจกรรมนี้ ได้ก าหนดประเด็นที่จะตรวจสอบ 
4 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นที่ ๑. การตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามันเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ทราบว่าการต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน เป็นไปตามกฎหมาย และกฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง  

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
ประเด็นกำรตรวจย่อย/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่ง
น้ ามัน 

เพ่ือให้ทราบว่าผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามันที่
ได้รับใบอนุญาต มีหน้าที่ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
(แบบ ธพ.น.3) ภายใน 60 วัน ( 1 พ.ย.- 30 ธ.ค. 60) 
ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิม (แบบ ธพ.น.2) สิ้นอายุวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุใน
แบบค าขอ เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง 

- ตรวจสอบเอกสารการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ถังขนส่งน้ ามัน  

- ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตเดิมที่ผู้ประกอบการ
น ามายื่นขอต่ออายุ ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

- สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

 

 

ประเด็นที่ 2. การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน ตามคู่มือปฏิบัติงาน 
PMQA หมวด 6 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่ากระบวนการปฏิบัติงานในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการถังขนส่งน้ ามัน เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน PMQA หมวด 6 
 

ประเด็นกำรตรวจย่อย/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ 
กระบวนการปฏิบัติงานในการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน 
เพ่ือให้ทราบว่าการปฎิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน  

( PMQA) ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้
ผู้ประกอบการได้ครบทุกราย 

สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.  การรับ เรื่ อง   ศบธ .  รับค าขอ และ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ส่งเรื่องให้ กธน. 
2. การพิจารณา เริ่มตั้งแต่ บท.สธน. รับเรื่อง 

แล้วส่งเรื่องเข้าส่วนที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่  
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดท า
ใบอนุญาต (ธพ.น.2) แบบช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต พร้อมหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
เสนอ ผอ.ส่วนรถขนส่ง เ พ่ือพิจารณา ก่อน
น าเสนอ ผอ.กธน. 

3. การลงนาม  เสนอ ผอ. กธน. ใบอนุญาต 
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ประเด็นที่ 3. การตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน เป็นไปตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่าระยะเวลาด าเนินการในการต่ออายุใบอนุญาตประกิจการถัง
ขนส่งน้ ามันเป็นไปตามพรบ.การอ านวยความสะดวกฯ คู่มือส าหรับประชาชน 
 

ประเด็นกำรตรวจย่อย/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ 
- ระยะเวลาในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นไป ตาม

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ และ คู่มือส าหรับ
ประชาชน 

เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สอบทานระยะเวลาด าเนินงานในการ 
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน 
ภายใน ระยะเวลา 45 ถึง 75 วันท าการ  
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 4. การประเมินผลการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ถังขนส่งน้ ามันมีความเพียงพอเหมาะสม 
 

ประเด็นกำรตรวจย่อย/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ 
1. สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
     เพ่ือให้ทราบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอ
และเหมาะสม 

- สอบทานการก ากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในที่มีอยู่  ว่าสามารถ
ด าเนินการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ได้ทันเวลาและครบทุกรายที่มายื่นค าขอหรือไม่ 

 
ปัญหำอุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการตรวจสอบ ตรงกับช่วงเวลาในการด าเนิงานตามภารกิจ การยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ของปี 2562  กธน. ขอเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจก่อน 

2. กธน.จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการน ามายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ของปี 2561 
ไว้ที่ จ.ชลบุรี (คลังเก็บเอกสาร) 
 

แนวทำงกำรแก้ไข 
1. ประสานเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอเอกสารหลักฐานของปี 2562 เพ่ือออกแบบกระดาษท าการ

ส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ  
2. เจ้าหน้าที่ กธน. ได้จัดท าทะเบียนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มาขอต่ออายุปี 2561  
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บทที่ 5 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 

ด าเนินการโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการตรวจสอบ  ตาม
แนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ในแต่ละประเด็นการตรวจสอบโดยการออกแบบกระดาษท าการเพ่ือ
ช่วยในการจัดบันทึกข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของกระบวนการท างาน 
ตรวจสอบ 

แผนผังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 

 
 
1. ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตรถขนส่งน้ ามัน ในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบ file Excel  

ได้รับจากส่วนรถขนส่ง ประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต ประเภทรถ (รถบรรทุก ก่ึงพ่วง รถไฟ และ 
รถสนามบิน) ชื่อผู้ประการ จ านวนถัง 

2. เอกสารหลักฐานสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาต 
2.1 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. 3) 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2.4 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล/ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน/รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 
2.5 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
2.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.2) 
2.7 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
2.8 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ไปช าระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ (แบบ ธพ.น.2) 
3. กระดาษท าการ (Audit Working Paper or Documentation) จัดท าขึ้นเพ่ือผู้ใช้

บันทึกข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ ได้จัดท ากระดาษ
ท าการ  

4. รายงานสรุปข้อตรวจพบ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการสรุปผลการตรวจสอบลงใน
กระดาษท าการของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติงาน เพ่ือแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ โดยการนัดวันประชุมปิดตรวจ เพ่ือแจ้งผลการ
ตรวจสอบ  

หลักฐานการ
ตรวจสอบ 

 

กระดาษท าการ 
รายงานสรุป 
ข้อตรวจพบ 
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ตัวอย่ำงกระดำษท ำกำร  
กิจกรรม การต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน ของ กธน. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

(1) 

 
 
 

ผู้ประกอบการ 
(2) 

 
 
 

จ านวน 
ถัง 
(3) 

 
 

จ านวน 
ถังที ่
ตรวจ 
(4) 

 
 

ประเภท 
รถ 

ขนส่ง 
(5) 

 
 
 

ความจ ุ
(ลิตร) 
(6) 

 
 

เอกสารหลักฐานการยื่นค าขอต่ออายุ 

พ.ร.บ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 
กฎกระทรวงฯ ข้อ 58 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
พ.ร.บ. 

อ านวยฯ 
พ.ศ.2558 

 
หนังสือแจ้งให้มา 

ช าระค่าธรรมเนียม/ 
รับใบอนุญาต 

 
 

หนังสือมอบ 
อ านาจ 
(อากร

แสตมป์) 
(15) 

แบบ 
ธพ.น.3 

(7) 

ผอ. 
สั่งการ 
จนท. 
(8) 

ทะเบียนรถ 
เลขที่ 
(9) 

ใบอนุญาต 
เลขที่ 
(10) 

จนท. 
รับเรื่อง 
วันที่ 
(11) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(วันท าการ) 

(12) 

ที่ พน. 
0407/... 

(13) 

วันที่ 
(14) 

1 บริษัท A 1 1 กึ่งพ่วง 40,000  นาย ก 99-7476 กท กท0121176 2 พ.ย. 60 27 33928 12 ธ.ค  62  
2 บริษัท B  2 2 บรรทุก 15,000  นาย ข 92-3483 กท กท0110240 2 พ.ย. 60 27 13926 12 ธ.ค  62  
    บรรทุก 15,000   89-4609กท กท0110241      

3 บริษัท C 10 10 บรรทุก 20,000  นาย ก 71-0392 สบ สบ0110003 3  พ.ย. 60 11 12666 17 พ.ย 60 € 
     20,000   71-0393สบ สบ0110004      
     20,000   71-0394สบ สบ0110005      
     20,000   71-0395สบ สบ0110006      
     20,000   71-2650สบ สบ0110007      
     20,000   71-2651สบ สบ0110008      
     20,000   71-2675สบ สบ0110009      
     20,000   71-2677สบ สบ0110010      
     20,000   71-2678สบ สบ0110011      
     20,000   71-0273สบ สบ0110012      
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ค ำอธิบำย 
(1)    ล าดับที่   หมายถึง จ านวน(ราย) ผู้ประกอบการถังขนส่งน้ ามันที่มายื่นขอต่ออายุ

ใบอนุญาต  
(2)    ผู้ประกอบการ  หมายถึง ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน  
(3)    จ านวนถัง  หมายถึง จ านวนถังขนส่งน้ ามันที่ผู้ประกอบการมาขอต่ออายุใบอนุญาต ระบุใน

แบบ ธพ.น.3 
(4)    จ านวนถังท่ีตรวจ  หมายถึง จ านวนถังขนส่งน้ ามันที่ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการถังขนส่ง

น้ ามัน 
(5)    ประเภทรถขนส่ง   หมายถึง ประเภทรถขนส่งน้ ามัน ได้แก่ รถบรรทุก รถก่ึงพ่วง รถขนส่งน้ ามันใน

สนามบิน และรถไฟ 
(6)    ความจุ (ลิตร)  หมายถึง ปริมาณน้ ามันที่บรรจุในถังขนส่งน้ ามัน 
(7)    แบบ ธพ.น.3  หมายถึง แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(8)    ผอ. สั่งการ  หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนรถขนส่งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการต่ออายุ

ใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน 
(9)    ทะเบียนรถเลขท่ี หมายถึง ทะเบียนรถขนส่งน้ ามันที่จะทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

ทางบก 
(10) ใบอนุญาตเลขท่ี หมายถึง เลขที่ใบอนุญาตถังขนส่งน้ ามัน  กรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ออก 

ใบอนุญาต โดยมี รหัสการให้เลขใบอนุญาต เชื่อมโยงกับเลขทะเบียน
รถขนส่งน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น  
กท 01 1 0240 

  กท = ตัวอักษรย่อของจังหวัดที่ประกอบกิจการ เช่น กรุงเทพมหานคร 
  01 =  ตัวเลขไทยสองหลัก แสดงถึงกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ 

ถังขนส่งน้ ามัน 
  1   =  ตวัเลขไทยหนึ่งหลัก แสดงถึงลักษณะย่อยกิจการควบคุม

ประเภทที่ 3 ได้แก่  
  ประเภทรถขนส่งน้ ามัน ชนิดรถบรรทุก  = 1 
  ประเภทรถขนส่งน้ ามัน ชนิดรถกึ่งพ่วง  = 2 
  ประเภทรถขนส่งน้ ามัน ชนิดรถไฟขนส่งน้ ามัน    = 3 
  ประเภทรถขนส่งน้ ามัน ชนิดรถเติมน้ ามันอากาศยาน  = 4 
  0240  = ตวัเลขไทยสี่หลัก แสดงถึงล าดับของใบอนุญาต 

(11) เจ้าหน้าที่รับเรื่อง หมายถึง วันที่เจ้าหน้าที่ ศบธ. รับค าขอต่ออายุใบอนุญาตจากผู้ประกอบการ 
(12) ระยะเวลา   

   ด าเนินการ 
หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ(วันท าการ) ต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มต้นจน

สิ้นสุดกระบวนการตามที่ก าหนดไว้ในตาม พรบ. การอ านวยความ
สะดวกฯ คู่มือส าหรับประชาชน  

กรณียื่นค าขอเดือน พ.ย. ใช้เวลา 45 วันท าการ   
กรณียื่นค าขอเดือน ธ.ค. ใช้เวลา 75 วันท าการ 
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(13) เลขที่ พน.  
    0407/….. 

หมายถึง เลขที่หนังสือแจ้งให้ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรายละเอียดใบอนุญาตท่ี
ต่ออายุให้ 

(14) วันที่ หมายถึง วันที่ ผอ.ลงนามใบอนุญาต (แบบ ธพ.น.2) และหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบการ 

(15) หนังสือมอบ   
    อ านาจ  
(ติดอากรแสตมป์) 

หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต กรณี ถ้า
ผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตัวเอง ต้อง
จัดท าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีท่ีตรวจพบ ได้แก่ 

1.  ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
2.  ไม่ติดอากรแสตมป์ 
3. €  หนังสือมอบอ านาจฉีกขาด 
4.   ติดอาการแสตมป์ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

 
 

แบบรำยงำนกำรประชุมปิดตรวจ 
แจ้งผลกำรตรวจ “กำรตรวจสอบกำรต่ออำยุใบอนุญำตถังขนส่งน้ ำมัน ของ กธน. ประจ ำปีงบประมำณ 2562” 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ค ำชีแ้จง/ข้อคิดเห็น ระเบียบ หนังสือส่ังกำร/
เอกสำรอ้ำงอิง 

   
 
 
 
 
 
 

 

...................................................                                              ...................................................... 

(...............................................)                                                 (................................................) 
     หัวหน้าหน่วยรับตรวจ                                                         หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 

...................................................                                              ...................................................... 

(...............................................)                                                 (................................................) 
      เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ                                                              ผู้ตรวจสอบภายใน               
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บทที่ 6 
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

เมื่อประชุมปิดตรวจและแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ  
กธน แล้ว ก็น าค าขี้แจงมาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ในแบบรูปเล่ม ประกอบด้วย 

1. บทสรุปหรือบทคัดย่อ (Summary)  ในกรณีที่รายงานการตรวจสอบมีหลาย
หน้ากระดาษ รายงานการตรวจสอบควรมีบทสรุป หรือบทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร บทสรุปหรือบทคัดย่อเป็น
การกลั่นกรอง สรุปและชี้ประเด็นส าคัญหรือสาระส าคัญให้เห็นอย่างชัดเจน โดยจัดท าไว้ตอนหน้าของรายงาน 
เพ่ือประหยัดเวลาที่มีจ ากัดของผู้บริหารระดับสูง 

2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ (Purpose) เป็นการแจ้งให้ผู้อ่านรายงานทราบว่าจะได้อะไร
จากการอ่านรายงานนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหารายงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตของการปฏิบัติงาน (Scope) เป็นสิ่งแสดงให้ผู้อ่านทราบว่า ขอบเขตของงานที่
ตรวจสอบนั้นครอบคลุมเรื่องใด มากน้อยเพียงใด ใช้วิธีการตรวจสอบใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ใช้
เทคนิคการทดสอบในการตรวจสอบ 

4. สรุปผลการตรวจสอบ (Audit Findings) เป็นการสรุปผลการตรวจสอบภายในขอบเขต 
และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ ตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ซึ่งวิเคราะห์แล้วและมีหลักฐาน
อ้างอิง การสรุปผลนี้ควรสรุปข้อเท็จจริงทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงสถานะ
ที่แท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือก
ข้อเท็จจริงที่เห็นว่าเป็นสาระ เพ่ือให้รายงานนั้น สั้น กะทัดรัด  

องค์ประกอบของข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบแต่ละประเด็น ควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) สิ่งที่เป็นอยู่/ข้อเท็จจริง (Condition) หมายถึง สิ่งที่ตรวจพบว่ามีการปฏิบัติที่ เป็น 
หรือไม่เป็นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักเหตุผล หรือ หลักวิชาการท่ีดี 

(2) สิ่งที่ควรจะเป็น/หลักเกณฑ์  (Criteria) หมายถึง มาตรฐาน (Standard) วิชาชีพ  
กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเก่ียวกับเรื่องนั้น หลักวิชาการท่ีดี หรือหลักสามัญส านึกท่ียอมรับกันทั่วไป 

(3) ผลกระทบ (Effect) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะเชิงปริมาณ เช่น เป็นจ านวนเงิน ผลผลิต หรือเป็นหน่วยวัดอ่ืนๆ 

(4) สำเหตุ (Cause) หมายถึง สาเหตุที่ท าให้สิ่งที่เป็นอยู่ต่างจากสิ่งที่ควรเป็น ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ตรวจพบที่น าเสนอในรายงาน ซึ่ง
อาจเป็นข้อเสนอแนะที่ช่วยให้การปฏิบัติงานรัดกุม สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเร่งรัดให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เป็นต้น 
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รูปแบบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
เร่ือง …………………………………………………….. 

ประจ ำปีงบประมำณ …………………….. 
หน่วยรับตรวจ : ................................................................................................ 
บทคัดย่อ :  ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. .................................................................................................  
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : ………………………………………………………………………………………………………………. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ประเภทกำรตรวจสอบ : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ : 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ระยะเวลำที่ตรวจสอบ : ......................................................................................................................... ........... 
วิธีกำรตรวจสอบ : ............................................................................................................................. ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
สรุปผลกำรตรวจสอบ 
ประเด็นกำรตรวจสอบ  :  …………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
องค์ประกอบข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ 
สิ่งท่ีควรจะเป็น/หลักเกณฑ์  : …………………………………………………………………………………………………………….. 
สิ่งท่ีเป็นอยู่ / ข้อเท็จจริง  :  ……………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สำเหตุ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ก ำกับดูแล : ……………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  …………………………………………….  

ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : ……………………………………………  
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