
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 

สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๘ ขอ ๔๙ ขอ ๕๐ ขอ ๕๑ วรรคหน่ึง ขอ ๕๕ วรรคหน่ึง
และวรรคสอง ขอ ๕๘ วรรคหนึ่ง ขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง และขอ ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ี เปนตนไป 

สวนที่ ๑ 
นํ้ามัน 

 
ขอ ๒ ในการแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามขอ ๔๓ (๑) - (๔) ของ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูประกอบกิจการแจง
การประกอบกิจการ พรอมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังตอไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ สํานักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานประกอบการน้ันตั้งอยู 

ขอ ๓ ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามขอ ๔๔(๑)-(๙)
ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูประกอบกิจการย่ืน
แบบคาํขอ พรอมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบกิจการคลังนํ้ามัน สถานีบริการนํ้ามันประเภท ฉ ระบบการขนสงนํ้ามัน 
ทางทอ ใหย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๒) ผูประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการนํ้ามันประเภท ก 
สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



(๓) ผูประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข สถานี
บริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง ในเขต
จังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สถานประกอบการน้ันตั้งอยู 

(๔) ผูประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขต
กรงุเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด 

(๕) ผูประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม คลังนํ้ามัน ระบบการขนสง
นํ้ามันทางทอ เฉพาะในสวนของนํ้ามันดิบที่อยูในกํากับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเขต
กิจการปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียมพ.ศ.๒๕๑๔ ใหย่ืน ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน 

(๖) ผูประกอบกิจการถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงนํ้ามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ  
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๗) ผูประกอบกิจการถังขนสงนํ้ามัน ประเภทรถขนสงน้ํามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดอ่ืน ใหย่ืน ณ สํานักงาน 
พลังงานจังหวัด 

(๘) ผูประกอบกิจการถังขนสงนํ้ามัน ประเภทรถขนสงน้ํามันชนิดรถกึ่งพวงและรถขนสง 
นํ้ามันท่ีใชเติมนํ้ามันใหอากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนสงนํ้ามัน ใหย่ืน ณ กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๙) ผูประกอบกิจการถังขนสงนํ้ามันที่ผลิตขึ้นนับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ขอ ๔ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแกไขเปล่ียนแปลง แบบ
ใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลง แบบคําขอตออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และ
แบบคําขอโอน ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กําหนดในขอ ๓  
ใหเปนไปตามทายประกาศ ดังตอไปน้ี 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.น.๑ 
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการขนสง

นํ้ามันทางทอ ใหใชแบบ ธพ.น.๑ท 
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรบัถังขนสงนํ้ามัน 

ใหใชแบบ ธพ.น.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.น.๒ 
(๕) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.น.๓ 



(๖) แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 
ธพ.น.๔ หรือ ธพ.น.๔ท หรอื ธพ.น.๔ข แลวแตกรณี 

(๗) แบบใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 
ธพ.น.๒ และเขียนหรือประทับตราความวา “แกไขเปลี่ยนแปลง” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของ
ใบอนุญาต 

(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.น.๕ 
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.น.๖ 

สวนที่ ๒ 

กาซปโตรเลยีมเหลว 

 
ขอ ๕ ในการแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามขอ ๔๓ (๕) - (๗) ของ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูประกอบกิจการแจง
การประกอบกิจการ พรอมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด 

ขอ ๖ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาม ขอ ๔๔ 
(๑๐) - (๑๘) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การ
อนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผู
ประกอบกิจการย่ืนแบบคําขอ พรอมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด 

ขอ ๗ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแกไขเปล่ียนแปลง แบบ
ใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลง แบบคําขอตออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และ
แบบคําขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามท่ีกําหนดในขอ ๖ ให
เปนไปตามทายประกาศดังตอไปน้ี 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.ก.๑ 
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการขนสง

กาซปโตรเลียมเหลวทางทอ ใหใชแบบ ธพ.ก.๑ท 
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนสงกาซ

ปโตรเลียมเหลว ใหใชแบบ ธพ.ก.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.ก.๒ 



(๕) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใ หใชแบบ ธพ.ก.๓ 
(๖) แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 

ธพ.ก.๔หรอื ธพ.ก.๔ท หรือ ธพ.ก.๔ข แลวแตกรณี 
(๗) แบบใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 

ธพ.ก.๒ และเขียนหรือประทับตราความวา “แกไขเปลี่ยนแปลง” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของ
ใบอนุญาต 

(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.ก.๕ 
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.ก.๖ 

สวนที่ ๓ 

กาซธรรมชาติ 

 
ขอ ๘  ในการแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒ ตามขอ ๔๓ (๘) ของ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูประกอบกิจการแจง
การประกอบกิจการ พรอมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ขอ ๙ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓ ตามขอ ๔๔  
(๑๙) - (๒๓) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การ
อนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผู
ประกอบกิจการย่ืนแบบคําขอพรอมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ขอ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ของระบบการขนสงกาซธรรมชาติ 
ทางทอตามประกาศนี้ ใหหมายถึงใบอนุญาตใหใชระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ตาม
กฎกระทรวงระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ ๑๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแกไขเปล่ียนแปลง แบบ
ใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลง แบบคําขอตออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และ
แบบคําขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามท่ีกําหนดในขอ ๙ ให
เปนไปตามทายประกาศดังตอไปน้ี 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.ช.๑ 
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการขนสง

กาซธรรมชาติทางทอ ใหใชแบบ ธพ.ช.๑ท 
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนสงกาซ

ธรรมชาต ิใหใชแบบ ธพ.ช.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.ช.๒ 



(๕) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.ช.๓ 
(๖) แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 

ธพ.ช.๔ หรือ ธพ.ช.๔ท หรือ ธพ.ช.๔ข แลวแตกรณี 
(๗) แบบใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ 

ธพ.ช.๒ และเขียนหรือประทับตราความวา “แกไขเปลี่ยนแปลง” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของ
ใบอนุญาต 

(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบ ธพ.ช.๕ 
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหใชแบบ ธพ.ช.๖ 

 
 
 
                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                                                 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
                                                                (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 
                                                                  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 


