
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต 
และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง  

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖  
เพ่ือใหครอบคลุมถึงการประกอบกิจการน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแกไข
เพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใหครอบคลุมถึงน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติ  ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง 
การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ใหครอบคลุมถึง 
การประกอบกิจการน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต 
และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคสอง 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๒  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง  

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง  

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน 

น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น และน้ํามันอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษาใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม (๒) ของบทนิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง”  
ในมาตรา ๔ 

“กาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา กาซปโตรเลียมที่ประกอบดวยโพรเพน  
โพรพิลีน นอรแมลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกัน 

“กาซธรรมชาติ” หมายความวา  
(๑) กาซปโตรเลียมที่ประกอบดวยมีเทนเปนสวนใหญ หรือ 
(๒) กาซที่เกิดจากการเสื่อมสลายผุพังของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งมีชีวิต 
“คลังน้ํามัน” หมายความวา คลังน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชสําหรับเก็บน้ํามัน  



 
 

๒

 
“คลังกาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา คลังน้ํามันเชื้อเพลิงทีใ่ชสําหรับเก็บ 

กาซปโตรเลียมเหลว  
“คลังกาซธรรมชาติ” หมายความวา คลังน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชสําหรับเก็บกาซธรรมชาติ 
“สถานีบริการน้ํามัน” หมายความวา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเก็บ

น้ํามัน เพ่ือใหบริการน้ํามันแกยานพาหนะ 
“สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ทีใ่ชสําหรับเก็บกาซปโตรเลียมเหลว เพ่ือใหบริการกาซปโตรเลียมเหลวแกยานพาหนะ 
“สถานีบริการกาซธรรมชาติ” หมายความวา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ทีใ่ชสําหรับเก็บกาซธรรมชาติ เพ่ือใหบริการกาซธรรมชาติแกยานพาหนะ 
“สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา สถานที่ทีใ่ชในการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลวลงในถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมหรือกระปองกาซปโตรเลียมเหลว  
และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือใบอนุญาต ใหใชเปนสถานที่บรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

“สถานท่ีใชกาซธรรมชาต”ิ หมายความวา สถานที่ทีใ่ชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือใบอนุญาต ใหใชเปนสถานที่ใชกาซธรรมชาติ 
ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

“สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามัน  
และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจง ใหใชเปนสถานที่
เก็บรักษาน้ํามัน ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ แตไมรวมถึง
คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน 

“สถานท่ีเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา สถานที่ทีใ่ชในการเก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลว และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจง 
ใหใชเปนสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ แตไมรวมถึงคลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการ 
กาซปโตรเลียมเหลว 

“สถานท่ีเก็บรักษากาซธรรมชาติ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษา 
กาซธรรมชาติ และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือใบรับแจง ใหใช 
เปนสถานที่เก็บรักษากาซธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ  
ที่เก่ียวของ แตไมรวมถึงคลังกาซธรรมชาติ สถานที่ใชกาซธรรมชาติ และสถานีบริการกาซธรรมชาติ 

“ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ถังขนสงน้ํามัน ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 
และถังขนสงกาซธรรมชาติ 

“ระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ” หมายความวา ระบบการขนสงน้ํามัน 
ทางทอ ระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ และระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 

“จุดวาบไฟ” หมายความวา อุณหภูมิ ณ จุดท่ีไอของน้ํามันเชื้อเพลิงลุกเปนเปลวไฟ
วาบขึ้นเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ 

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไป 
หรือใชเปนทางสัญจรได  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 



 
 

๓

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมาย 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๔  การเก็บน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซธรรมชาติ ตามประเภทและ
ลักษณะของกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเก็บในภาชนะบรรจุน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว หรือ
กาซธรรมชาติ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
สวนที่ ๑ 
น้ํามัน 

   
 

ขอ ๕  น้ํามันมี ๓ ชนิด ดังตอไปนี้  
(๑) ชนิดไวไฟมาก ไดแก น้ํามันที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา ๓๗.๘ องศาเซลเซียส 
(๒) ชนิดไวไฟปานกลาง ไดแก น้ํามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต ๓๗.๘ องศาเซลเซียสขึ้นไป 

แตต่ํากวา ๖๐ องศาเซลเซียส  
(๓) ชนิดไวไฟนอย ไดแก น้ํามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต ๖๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 
ขอ ๖  ภาชนะบรรจุน้ํามันมี ๕ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) ขวดน้ํามัน  
(๒) กระปองน้ํามัน 
(๓) ถังน้ํามัน  
(๔) ถังเก็บน้ํามัน   
(๕) ถังขนสงน้ํามัน 
 
ขอ ๗  ขวดน้ํามัน ไดแก  
(๑) ภาชนะแกวสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณความจุไมเกิน ๐.๕ ลิตร 
(๒) ภาชนะแกวสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยที่มี

ปริมาณความจุไมเกิน ๑ ลิตร  
 
ขอ ๘  กระปองน้ํามัน ไดแก 
(๑) ภาชนะเหล็กเคลือบดีบุกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด 

ไวไฟนอยที่มีปริมาณความจุไมเกิน ๒๐ ลิตร 
(๒) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณความจุไมเกิน  

๔ ลิตร 



 
 

๔

(๓) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย 
ทีม่ีปริมาณความจุไมเกิน ๒๐ ลิตร 
 

ขอ ๙  ถังน้ํามัน ไดแก 
(๑) ภาชนะเหล็กสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิด

ไวไฟนอยที่มีปริมาณความจุไมเกิน ๒๒๗ ลิตร 
(๒) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟนอยประเภทน้ํามันหลอลื่นที่มี

ปริมาณความจุเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๒๗ ลิตร  
 

ขอ ๑๐  ถังเก็บน้ํามัน ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณความจุเกิน  
๒๒๗ ลิตร แบงตามลักษณะการติดตั้งได ๓ ลักษณะ ดังตอไปนี้  

(๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน มี ๒ ชนิด ดังตอไปนี้  
(ก) ถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก ไดแก ถังเก็บน้ํามันที่มีปรมิาณความจุเกิน ๒๒๗ ลิตร 

แตไมเกิน ๒,๕๐๐ ลิตร   
(ข) ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ไดแก ถังเก็บน้ํามันที่มีปริมาณความจุเกิน  

๒,๕๐๐ ลิตรขึ้นไป แบงเปน  
๑) ถังตามแนวนอน 
๒) ถังตามแนวตั้ง 

(๒) ถังเก็บน้ํามนัใตพ้ืนดิน ไดแก ถังเก็บน้ํามันตามแนวนอนหรือแนวตั้งหรือ 
ถังทรงกลมที่ฝงอยูใตพ้ืนดิน  

(๓) ถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก ไดแก ถังเก็บน้ํามันตามแนวนอนหรือ
แนวตั้งหรือถังทรงกลมทีเ่ชื่อมหรือตรึงไวภายในโปะเหล็ก 

 
ขอ ๑๑  ถังขนสงน้ํามัน ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันเพ่ือใชในการขนสงน้ํามัน 

ที่มีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป ที่นํามาตรึงไวกับตัวโครงรถหรือแครรถไฟ หรือที่สรางเขาไว
ดวยกันกับตัวรถ 

 
ขอ ๑๒  คลังน้ํามัน ไดแก คลังน้ํามันเชื้อเพลิงทีใ่ชสําหรับเก็บน้ํามันมีปริมาณเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 

ขอ ๑๓  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันมี ๓ ลักษณะ ดังตอไปนี้  
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานท่ีเก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 

ดังตอไปนี้  
(ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากทีม่ีปริมาณไมเกิน ๔๐ ลิตร 
(ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณไมเกิน ๒๒๗ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอยทีม่ีปริมาณไมเกิน ๔๕๔ ลิตร  

(๒) ลักษณะที่สอง ไดแก สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
ดังตอไปนี้  
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(ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากทีม่ีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน  

๔๕๔ ลิตร 
(ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร  

แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอยทีม่ีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน 

๑๕,๐๐๐ ลิตร  
(๓) ลักษณะที่สาม ไดแก สถานท่ีเก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 

ดังตอไปนี้ 
(ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากทีม่ีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตรข้ึนไป  
(ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
(ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอยทีม่ีปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป  
โดยปริมาณทั้งหมดของน้ํามันในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สามรวมกัน

แลวตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลติร 
 

ขอ ๑๔  สถานีบริการน้ํามันแบงเปน ๖ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) ประเภท ก 
(๒) ประเภท ข 
(๓) ประเภท ค 
(๔) ประเภท ง 
(๕) ประเภท จ 
(๖) ประเภท ฉ 

 
ขอ ๑๕  สถานีบริการน้ํามันประเภท ก ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแก

ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนสวนบุคคล ทีม่ีขนาด
ความกวางตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามนัใตพ้ืนดิน 
 

ขอ ๑๖  สถานีบริการน้ํามันประเภท ข ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแก
ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนสวนบุคคล ที่มขีนาด
ความกวางตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน 

 
ขอ ๑๗  สถานีบริการน้ํามันประเภท ค มี ๒ ลักษณะ ดังตอไปนี้  
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก  

ทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ีปริมาณไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ํามันไวใน 
ถังน้ํามันรวมกันไมเกิน ๒ ถัง อีกดวยก็ได 

(๒) ลักษณะที่สอง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก  
ทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บน้ํามันที่มี
ปริมาณไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ได 
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การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามัน
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 

 
ขอ ๑๘  สถานีบริการน้ํามันประเภท ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิด

ไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย ไวในถังน้ํามัน 
การเก็บน้ํามันไวในถังน้ํามันตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บไดไมเกินชนิดละ ๒ ถัง 

 
ขอ ๑๙  สถานีบริการน้ํามันประเภท จ มี ๒ ลักษณะ ดังตอไปนี้  
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

หรือชนิดไวไฟนอยทีม่ีปริมาณไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามัน 
ที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก เพ่ือใหบริการแกเรือ 

(๒) ลักษณะที่สอง ไดแก สถานีบริการน้ํามันทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ีปริมาณเกิน  
๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตัง้
ภายในโปะเหล็ก เพ่ือใหบริการแกเรือ 

การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายใน 
โปะเหล็กตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 
 

ขอ ๒๐  สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ไดแก สถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการ 
แกอากาศยาน  
 

ขอ ๒๑  ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ ไดแก ระบบท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนยายน้ํามัน
จากอุปกรณวัดปริมาตรน้ํามันผานทอขนสงน้ํามันตนทางไปยังอุปกรณวัดปริมาตรน้ํามันท่ีปลายทาง 
ซึ่งประกอบดวยทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการขนสงน้ํามัน 
 

สวนที่ ๒ 
กาซปโตรเลียมเหลว 
   

 
ขอ ๒๒  ภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวมี ๕ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) กระปองกาซปโตรเลียมเหลว 
(๒) ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
(๓) ถังกาซปโตรเลียมเหลวรถยนต 
(๔) ถังเก็บและจายกาซปโตรเลยีมเหลว 
(๕) ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ขอ ๒๓  กระปองกาซปโตรเลียมเหลว ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว

เปนเชื้อเพลิงหรือเปนตัวขับแรงดันในภาชนะบรรจุสารเคมีอ่ืนท่ีมีปริมาณความจุไมเกิน ๑ ลิตร 
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ขอ ๒๔  ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
เพ่ือใชในการหุงตม การใหแสงสวาง หรือจุดประสงคอ่ืนที่มีปริมาณความจุไมเกิน ๕๐๐ ลิตร โดยผลิต
ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

ขอ ๒๕  ถังกาซปโตรเลียมเหลวรถยนต ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
เพ่ือใชเปนเชือ้เพลิงกับรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือใชเปนเชื้อเพลิงกับรถตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก 
 

ขอ ๒๖  ถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลวทีม่ีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป ที่ติดตั้งไวในคลังกาซปโตรเลียมเหลว  
สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการ 
กาซปโตรเลียมเหลว 

 
ขอ ๒๗  ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุกาซปโตรเลยีมเหลว

เพ่ือใชในการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทีม่ีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป ที่นํามาตรึงไวกับ 
ตัวโครงรถหรือแครรถไฟ 
 

ขอ ๒๘  คลังกาซปโตรเลียมเหลว ไดแก คลังน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชสําหรับเก็บ 
กาซปโตรเลียมเหลว และมีการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวระหวางถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว
กับถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว หรือภาชนะขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางน้ําตามกฎหมายวาดวย
การเดินเรือในนานน้ําไทย 

 
ขอ ๒๙  สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงบรรจุ ไดแก สถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวลงในถัง 

กาซปโตรเลียมเหลวหุงตม รวมทั้งบริเวณของสถานท่ีดังกลาว  
(๒) หองบรรจุ ไดแก สถานที่ทีใ่ชในการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวลงในกระปอง 

กาซปโตรเลียมเหลว รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกลาว 
 
ขอ ๓๐  สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานที่ใช ไดแก สถานที่ทีใ่ชในการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวไวเพ่ือการใชเอง  

มี ๓ ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(ก) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก สถานที่ใชซึ่งใชกาซปโตรเลียมเหลวจากถัง 

กาซปโตรเลียมเหลวหุงตมที่มีปริมาณเกิน ๒๕๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
(ข) ลักษณะที่สอง ไดแก สถานที่ใชซึ่งใชกาซปโตรเลียมเหลวจากถัง 

กาซปโตรเลียมเหลวหุงตมที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) ลักษณะที่สาม ไดแก สถานที่ใชซึ่งใชกาซปโตรเลียมเหลวทีม่ีปริมาณเกิน 

๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
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(๒) รานจําหนาย ไดแก สถานที่ทีใ่ชในการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยูใน
กระปองกาซปโตรเลียมเหลวหรือถังกาซปโตรเลยีมเหลวหุงตมไวเพ่ือการจําหนาย มี ๒ ลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก รานจําหนายทีม่ีการเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
ทีม่ีปริมาณเกิน ๑๕๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

(ข) ลักษณะที่สอง ไดแก รานจําหนายทีม่ีการเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
ทีม่ีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 

(๓) โรงเก็บ ไดแก สถานท่ีทีใ่ชในการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยูใน 
กระปองกาซปโตรเลียมเหลวหรือถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม แตไมรวมถึงสถานที่ใชหรือ 
รานจําหนาย มี ๒ ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก) ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก โรงเก็บที่มีการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวทีม่ีปริมาณเกิน 
๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

(ข) ลักษณะที่สอง ไดแก โรงเก็บทีม่ีการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวทีม่ีปริมาณเกิน 
๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 

 
ขอ ๓๑  สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับ

เก็บกาซปโตรเลียมเหลว และมีการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวลงในถังกาซปโตรเลียมเหลวรถยนต 
 

ขอ ๓๒  ระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ ไดแก ระบบที่เก่ียวกับ 
การเคลื่อนยายกาซปโตรเลียมเหลวจากอุปกรณวัดปริมาตรกาซปโตรเลียมเหลวผานทอขนสง 
กาซปโตรเลียมเหลวตนทางไปยังอุปกรณวัดปริมาตรกาซปโตรเลียมเหลวที่ปลายทาง ซึ่งประกอบดวย
ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  
 

สวนที่ ๓ 
กาซธรรมชาติ 

   
 

ขอ ๓๓  ภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี ้
(๑) ถังกาซธรรมชาติรถยนต 
(๒) ถังเก็บและจายกาซธรรมชาต ิ
(๓) ถังขนสงกาซธรรมชาติ 

 
ขอ ๓๔  ถังกาซธรรมชาติรถยนต ไดแก ภาชนะที่ใชบรรจุกาซธรรมชาติเพ่ือใชเปน

เชื้อเพลิงกับรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือใชเปนเชื้อเพลิงกับรถตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก 
 

ขอ ๓๕  ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ ไดแก ภาชนะท่ีใชบรรจุกาซธรรมชาติที่อยูใน
สถานะกาซหรือของเหลว 
 



 
 

๙

 
ขอ ๓๖  ถังขนสงกาซธรรมชาติ ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุกาซธรรมชาติที่อยูใน

สถานะกาซหรือของเหลวเพ่ือใชในการขนสงกาซธรรมชาติทีน่ํามาตรึงไวกับตัวโครงรถหรือแครรถไฟ 
โดยจะติดตั้งหนึ่งถังหรือหลายถังก็ได และมีปริมาณความจุรวมกันเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 

ขอ ๓๗  คลังกาซธรรมชาติ ไดแก คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเก็บกาซธรรมชาติ  
ตาม (๑) ของบทนิยามคําวา “กาซธรรมชาติ” ในขอ ๓ ที่มีปริมาณเกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 

ขอ ๓๘  สถานที่เก็บรักษากาซธรรมชาติ ไดแก สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษา 
กาซธรรมชาตติาม (๑) ของบทนิยามคําวา “กาซธรรมชาติ” ในขอ ๓ ที่มีปริมาณไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
 

ขอ ๓๙  สถานที่ใชกาซธรรมชาติ ไดแก สถานที่ทีใ่ชกาซธรรมชาติตาม (๑) ของ 
บทนิยามคําวา “กาซธรรมชาต”ิ ในขอ ๓ เปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล หางสรรพสินคา หรือสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๔๐  สถานีบริการกาซธรรมชาติ ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับ

เก็บกาซธรรมชาติและเปนจุดจายกาซธรรมชาติใหแกยานพาหนะ 
 

ขอ ๔๑  ระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ไดแก ระบบที่เก่ียวกับ 
การเคลื่อนยายกาซธรรมชาติตาม (๑) ของบทนิยามคําวา “กาซธรรมชาติ” ในขอ ๓ ผานทอขนสง
กาซธรรมชาตตินทางไปยังปลายทาง ซึ่งประกอบดวยทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการ
ขนสงกาซธรรมชาตดิังกลาว 
 

หมวด ๒ 
ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม 

   
 

ขอ ๔๒  กิจการควบคมุประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๑๗ ไดแก  
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่หนึ่ง 
(๒) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ลักษณะทีห่นึ่ง 

 
ขอ ๔๓  กิจการควบคมุประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๑๗ ไดแก 
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง  
(๒) สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง 
(๓) สถานีบริการน้ํามันประเภท ง 
(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง  
(๕) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ลักษณะที่สอง 
(๖) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย ลักษณะที่หนึ่ง  



 
 

๑๐

(๗) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง 
(๘) สถานที่เก็บรักษากาซธรรมชาต ิ

 
ขอ ๔๔  กิจการควบคมุประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ ไดแก 
(๑) ถังขนสงน้ํามัน 
(๒) คลังน้ํามัน 
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 
(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท ก 
(๕) สถานีบริการน้ํามันประเภท ข 
(๖) สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง 
(๗) สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง 
(๘) สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ 
(๙) ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
(๑๐) ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 
(๑๑) คลังกาซปโตรเลียมเหลว 
(๑๒) สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจ ุ
(๑๓) สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ 
(๑๔) สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว 
(๑๕) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ลักษณะที่สาม 
(๑๖) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย ลักษณะที่สอง 
(๑๗) สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง 
(๑๘) ระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ 
(๑๙) ถังขนสงกาซธรรมชาติ 
(๒๐) คลังกาซธรรมชาติ 
(๒๑) สถานที่ใชกาซธรรมชาติ 
(๒๒) สถานีบริการกาซธรรมชาต ิ
(๒๓) ระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 

 
หมวด ๓ 

การแจงการประกอบกิจการควบคุม 
   

 
ขอ ๔๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามขอ ๔๓  

ตองแจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ ธพ.ป.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุไวในแบบดังกลาว 

การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกวาหนึ่งแหง ใหผูประกอบกิจการ 
แจงการประกอบกิจการทุกแหง 
 



 
 

๑๑

ขอ ๔๖  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงแลว ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.ป.๒ 
ทายกฎกระทรวงนีใ้หแกผูแจงในวันที่รับแจง และใหพนักงานเจาหนาที่รายงานใหอธิบดีทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีอ่อกใบรับแจง ในการนี้ใหผูแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ไดตั้งแตวันที่แจง 

ในกรณทีี่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงไมถูกตองหรือ 
ไมครบถวน และไดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอผูประกอบกิจการแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
รายงานใหอธิบดีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

 
ขอ ๔๗  การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  

ใหผูประกอบกิจการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ ธพ.ป.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุไวในแบบดังกลาว และใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนด
ไวในขอ ๔๖ 

 
ขอ ๔๘  การแจงตามขอ ๔๕ และขอ ๔๗ ใหแจง ณ สถานที่ทีอ่ธิบดีประกาศ

กําหนด 
 

หมวด ๔ 
การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม 

   
 

ขอ ๔๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามขอ ๔๔  
ใหยื่นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุไวในแบบดังกลาว 
 

ขอ ๕๐  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๔๙ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน หรือ ณ สถานที่ทีอ่ธิบดี

ประกาศกําหนด 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สถานที่ที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
 

ขอ ๕๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหมีอายถุึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหแยกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ ๓ ตามประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม และใหใชไดเฉพาะกับสถานที่ประกอบกิจการ  
ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 

 



 
 

๑๒

ขอ ๕๒  เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
แลว ใหตรวจสอบรายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานวามีความถูกตองและ
ครบถวนหรือไม 

ในกรณทีี่ผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวารายละเอียดในคาํขอรับใบอนุญาต เอกสาร 
หรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหผูอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไข
เพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่
ผูอนุญาตกําหนด 

ในกรณทีี่ผูยื่นคาํขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไมจัดสง
เอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาผูยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต และใหผูอนุญาตจําหนายเรื่องออกจากสารบบ แลวแจงเปนหนังสือ
ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีี่ผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวารายละเอียดในคาํขอรับใบอนุญาต เอกสาร 
และหลักฐานมีความถูกตองและครบถวน ใหผูอนุญาตมีคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาตไวพิจารณา 

 
ขอ ๕๓  เมื่อมีคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕๒ แลว ผูอนุญาตจะมีคําสั่ง 

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหแกผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวา
ผูอนุญาตไดดําเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งกอสราง และไดทดสอบและตรวจสอบถัง ทอ อุปกรณ 
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของแลวเสร็จ โดยตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

ในกรณทีี่ผูอนุญาตมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาถือวา
สละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ ๓ และใหผูอนุญาตจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ในกรณทีี่ผูอนุญาตมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือ 
ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบ  ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลของการไมอนุญาต รวมทั้งแจงสิทธิอุทธรณ  
การย่ืนคําอุทธรณ และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณใหผูยื่นคาํขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

 
ขอ ๕๔  ในกรณีทีผู่ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชประกอบกิจการ 
และประสงคใหผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิงเปนผูออกใบอนุญาต  
ใบรับแจง หรือใบรับรองการใชอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ใหผูยื่นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นคําขอ พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารตอผูอนุญาต ณ 
สถานที่ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕๐ 

แบบคําขออนุญาต ใบแจง ใบอนุญาต ใบรับแจง และใบรับรองการใชอาคาร  
ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

การพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจง หรือใบรับรองการใชอาคารตามวรรคหนึ่ง 
ใหดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาว  



 
 

๑๓

ในกรณทีี่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารอางถึง “เจาพนักงานทองถ่ิน” ใหหมายความถึง  
“ผูอนุญาต” ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
ขอ ๕๕  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ จะแกไขเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง และระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
ทางทอ ใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  
โดยจะตองยื่นคาํขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุไวในแบบดังกลาว 

ใบอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

ใหนําความในขอ ๕๐ ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ มาใชบังคับกับการยื่นคําขอและ 
การพิจารณาคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม 
 

ขอ ๕๖  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะใชถงัเก็บน้ํามัน 
ในการเก็บน้ํามันตางชนิดจากที่ไดรับอนุญาตใหใชเก็บน้ํามันไมได เวนแตเปนการใชถังเก็บน้ํามัน 
ชนิดท่ีไวไฟมากกวาเก็บน้ํามันชนิดที่ไวไฟนอยกวา และตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบทุกครั้ง 
ที่มกีารใชถังเก็บน้ํามันตางชนิดกัน 
 

ขอ ๕๗  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตองจัดทําสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรมประกันภัย โดยกรมธรรมดังกลาวตองกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ เปนผูเอาประกันภัย และใหบุคคลหรือนิติบุคคลผูไดรับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ของผูเอาประกันภัย เปนผูรับประโยชน  
เพ่ือเปนคาเสียหายอันเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

ขอ ๕๘  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูใดประสงค 
จะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกลาวภายในหกสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และ
เมื่อไดยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับ
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ใหนําความในขอ ๕๐ ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ มาใชบังคับกับการยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม 

ใบอนุญาตที่ขอตออายุตามวรรคหนึ่ง ใหมีอายถุึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปถัดจาก 
ปที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือจะออก
ใบอนุญาตใหใหมก็ได 
 
 



 
 

๑๔

ขอ ๕๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหายหรือ 
ถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใชแบบใบอนุญาต 
และเขียนหรือประทับตราความวา “ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบอนุญาต และใหระบุ
วัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูอนุญาตกํากับไวดวย 

ใหนําความในขอ ๕๐ ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ มาใชบังคับกับการยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ การออกใบแทน
ใบอนุญาต ผูอนุญาตไมตองดําเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งกอสราง และทดสอบและตรวจสอบถัง 
ทอ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 

ขอ ๖๐  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูใดประสงคจะโอน
กิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน ใหผูรับใบอนุญาตและผูขอรับโอนใบอนุญาตยื่นคาํขอโอน
ใบอนุญาตตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว 

ใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตใหโอนแลว ใหเขียนหรือประทับตราความวา “โอนแลว”  
ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบอนุญาต และใหระบุชื่อผูรับโอน วัน เดือน ปที่อนุญาตใหโอน  
พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูอนุญาตกํากับไวดวย 

ใหนําความในขอ ๕๐ ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ มาใชบังคับกับการยื่นคําขอ 
โอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ การโอนใบอนุญาต  
ผูอนุญาตไมตองดําเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งกอสราง และทดสอบและตรวจสอบถัง ทอ อุปกรณ 
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๖๑  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตาย  

สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ผูชําระบัญชี หรือ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที ่
ผูรับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณ ีหรือภายใน
ระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือ
ผูจัดการมรดก ผูชําระบัญชี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งเขาประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
เปนผูรับใบอนุญาต 

ใหนําความในขอ ๕๐ ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ มาใชบังคับกับการยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตและการรับโอนใบอนุญาตตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม  ท้ังนี้ การรับโอนใบอนุญาต  
ผูอนุญาตไมตองดําเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งกอสราง และทดสอบและตรวจสอบถัง ทอ อุปกรณ 
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 



 
 

๑๕

หมวด ๕ 
คาธรรมเนียม 

   
 

สวนที่ ๑ 
น้ํามัน 

   
 

ขอ ๖๒  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามขอ ๔๔ 
ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามัน หรอืระบบการขนสงน้ํามันทางทอ และ 
การตออายุใบอนุญาต ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังตอไปนี้  

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๓) การอนุญาตใหใชขวดน้ํามัน กระปองน้ํามัน หรือถังน้ํามันเพ่ือเก็บน้ํามัน ภายใน

สถานีบริการน้ํามัน ใหคดิคาธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันแตละชนิด ดังตอไปนี้  
(ก) น้ํามันชนิดไวไฟนอย  

ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  
๒๐๐ บาท 

ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท 
ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคดิเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

(ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  

๒๕๐ บาท  
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท 

ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  
๓๐๐ บาท 

ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท 
ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๔) การอนุญาตใหใชขวดน้ํามัน กระปองน้ํามัน หรือถังน้ํามันเพ่ือเก็บน้ํามัน  
นอกสถานีบริการน้ํามัน ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันแตละชนิด ดังตอไปนี้  

(ก) น้ํามันชนิดไวไฟนอย  
ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  

๔๐๐ บาท  
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท 

ตอปรมิาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
 
 



 
 

๑๖

(ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  

๖๐๐ บาท  
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท 

ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
(ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก  

ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา  
๘๐๐ บาท 

ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท 
ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๕) การอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันซึ่งไมรวมถึงถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน ใหคิด 
คาธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันและปริมาตรของถัง ดังตอไปนี้  

(ก) น้ํามันชนิดไวไฟนอย  
ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  

๔๐๐ บาท  
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง 

ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๖๐๐ บาท  

ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท 
ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

(ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก  
ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  

๘๐๐ บาท  
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ยกเวนน้ํามันดิบหรือสิ่งอื่นที่ใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน้ํามัน  

ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน 
๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันอันมีลักษณะแบงเปนชองสําหรับ 
ใชเก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับ 
ถังเก็บน้ํามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้ํามันชนิดท่ีไวไฟมากทีสุ่ด 

(๖) การอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน ใหคิดคาธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามัน
และปริมาตรของถัง ดังตอไปนี้  

(ก) น้ํามันชนิดไวไฟนอย 
ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  

๒๐๐ บาท 
 



 
 

๑๗

 
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร   
(ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง  

ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๒๕๐ บาท 

ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท 
ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

(ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก  
ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  

๓๐๐ บาท 
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดินอันมีลักษณะแบงเปนชอง

สําหรับใชเก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับ
ถังเก็บน้ํามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่สุด  

(๗) การอนุญาตใหใชถังขนสงน้ํามันที่มีปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิด 
คาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท  

(๘) การอนุญาตใหใชระบบการขนสงน้ํามันทางทอ ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาตร
รวมของทอ ดังตอไปนี้ 

(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๙) การตออายุใบอนุญาต ใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตรา (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

หรือ (๘) แลวแตกรณี 
 

สวนที่ ๒ 
กาซปโตรเลียมเหลว 
   

 
ขอ ๖๓  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามขอ ๔๔ 

ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตใหใชถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว 
ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว หรือระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ และการตออายุ
ใบอนุญาต ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓) การอนุญาตใหใชถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ใหคิดคาธรรมเนียมการใช 

กาซปโตรเลียมเหลวจากถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมรวมกัน ดังตอไปนี้ 
(ก) ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท 



 
 

๑๘

(ข) ปริมาณที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตใหใชถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลวหรือถังขนสง 

กาซปโตรเลียมเหลว แตละถังใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาตรของถัง ดังตอไปนี้ 
(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ  

๘๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๕) การอนุญาตใหใชระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ ใหคิด 

คาธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของทอ ดังตอไปนี้ 
(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๖) การตออายุใบอนุญาต ใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตรา (๑) (๓) (๔) หรือ (๕) 

แลวแตกรณี 
 

สวนที่ ๓ 
กาซธรรมชาติ 

   
 

ขอ ๖๔  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามขอ ๔๔ 
ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ หรือระบบการขนสงกาซธรรมชาติ
ทางทอ หรือการอนุญาตใหใชกาซธรรมชาติ ณ สถานที่ใชกาซธรรมชาติ และการตออายใุบอนุญาต 
ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังตอไปนี ้

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓) การอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาตร

ของถัง ดังตอไปนี้ 
(ก) ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติภายในสถานบีริการกาซธรรมชาติ ที่มีปริมาตร

ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐ บาท ปริมาตรทีเ่กินจาก ๒๐๐ ลิตร ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท 

(ข) ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติภายในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่มีปริมาตร 
ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนยีมในอัตราถังละ ๒๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๒๐๐ ลิตร ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท 

(ค) ถังขนสงกาซธรรมชาติ ที่มีปริมาตรไมเกิน ๒๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียม 
ในอัตราถังละ ๒๐ บาท ปริมาตรทีเ่กินจาก ๒๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท 

(ง) ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติภายในคลังกาซธรรมชาติ ที่มีปริมาตรไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน 
๑๐,๐๐๐ ลิตร 



 
 

๑๙

(๔) การอนุญาตใหใชระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ใหคิดคาธรรมเนียม 
ตามปริมาตรรวมของทอ ดังตอไปนี้ 

(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท 

ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๕) การอนุญาตใหใชกาซธรรมชาติ ณ สถานที่ใชกาซธรรมชาติ ใหคิดคาธรรมเนียม

ตามขนาดเสนผาศูนยกลางของทอที่สงกาซธรรมชาติออกจากอุปกรณวัดปริมาตรกาซธรรมชาติเขาสู
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ ดังตอไปนี้ 

(ก) ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอไมเกิน ๑ นิ้ว ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 
๕๐๐ บาท 

(ข) ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเกิน ๑ นิ้ว แตไมเกิน ๒ นิ้ว ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท 

(ค) ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเกิน ๒ นิ้ว แตไมเกิน ๓ นิ้ว ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท 

(ง) ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเกิน ๓ นิ้ว แตไมเกิน ๔ นิ้ว ใหคิด
คาธรรมเนียมในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท 

(จ) ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเกิน ๔ นิ้ว ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 
๔,๐๐๐ บาท 

(๖) การตออายุใบอนุญาต ใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตรา (๑) (๓) (๔) หรือ (๕) 
แลวแตกรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๖๕  ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยไดแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๒ ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวา
เปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดแจงการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๒ ที่เก่ียวกับน้ํามันตามกฎกระทรวงนี ้และหากประสงคจะประกอบกิจการตอไป 
ใหแจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวา
เปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ที่เก่ียวกับน้ํามันตามกฎกระทรวงนี้จนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  
สําหรับการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามขอ ๕๘ 



 
 

๒๐

ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ และไดยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และ
อัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคบั ใหถือวาเปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคมุนั้นโดยไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่เก่ียวกับน้ํามันตามกฎกระทรวงนี ้จนกวาจะได 
รับแจงคาํสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 
ขอ ๖๖  ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวโดยไดรับความเห็นชอบ

จากกรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี ้
ใชบังคบั ที่เขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคมุประเภทที่ ๒ ตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวา 
เปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดแจงการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๒ ที่เก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี ้ 

ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวโดยไดรับความเห็นชอบ 
จากกรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี ้
ใชบังคบั ที่เขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคมุประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวา 
เปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ที่เก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี ้ 

ผูประกอบกิจการซึ่งถือวาไดแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ตามวรรคหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามวรรคสอง หากประสงค 
จะประกอบกิจการตอไป ใหแจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่หรือยื่นคาํขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๖๗  ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวโดยไดแจงการครอบครอง

กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวนัที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการในการเก็บรักษา การขนสง การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการคาปลีกวัตถุอันตรายกาซปโตรเลียมเหลว 
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการในการเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  
และการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใช 
กาซปโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ที่เขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
ตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาเปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้น 
โดยไดแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ที่เก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้ 



 
 

๒๑

ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวโดยไดแจงการครอบครอง 
กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการในการเก็บรักษา การขนสง การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการคาปลีกวัตถุอันตรายกาซปโตรเลียมเหลว 
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อยูในวันกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทีเ่ขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามกฎกระทรวงนี้ 
ใหถือวาเปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่เก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี ้ ทั้งนี้  
การครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวของผูประกอบกิจการดังกลาวตองไมเกินปริมาณตามที่ไดแจงไว
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกลาว 

ผูประกอบกิจการซึ่งถือวาไดแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ตามวรรคหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามวรรคสอง หากประสงค
จะประกอบกิจการตอไป ใหแจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่หรือยื่นคาํขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๖๘  ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลวโดยไดรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง
กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการในการเก็บรักษา การขนสง การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการคาปลีกวัตถุอันตรายกาซปโตรเลียมเหลว 
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษา การกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  
และการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใช 
กาซปโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทีเ่ขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาเปนผูประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้น 
โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่เก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎกระทรวงนีจ้นกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ สําหรับการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามขอ ๕๘ 

 
ขอ ๖๙  ผูใดประกอบกิจการเก่ียวกับกาซธรรมชาติโดยไดรับใบอนุญาตมีไวใน

ครอบครองกาซธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ



 
 

๒๒

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการกาซธรรมชาต ิที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทีเ่ขา
ประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาเปนผูประกอบ
กิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาตติามกฎกระทรวงนีจ้นกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ สําหรับ 
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามขอ ๕๘ 

 
ขอ ๗๐  ผูใดประกอบกิจการโดยมีน้ํามันไวในครอบครองเพ่ือใชเปนวัตถุดิบ 

ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาลักษณะกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ หรือกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหแจงการประกอบกิจการตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๗๑  เพ่ือประโยชนในการรวบรวมขอมูลสถิตสิําหรับการออกกฎกระทรวง 

ตามมาตรา ๗ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามขอ ๔๓ (๘) 
ใหผูประสงคจะประกอบกิจการตามขอ ๔๓ (๘) แจงการประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และให
พนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงใหแกผูแจง และเมื่อกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ดังกลาวใชบังคบั  
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูแจงดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนั้นดวย 

 
ขอ ๗๒  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของการประกอบกิจการควบคุม 

ประเภทท่ี ๓ ตามขอ ๔๔ (๑) (๙) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๓) ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง 
ตามมาตรา ๗ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบกิจการดังกลาวใชบังคับ ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูใดประกอบกิจการที่เขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ตามขอ ๔๔ (๑) (๑๙) และ (๒๐) อยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และใหผูอนุญาต
พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ใหแก 
ผูประกอบกิจการนั้น 

(๒) ผูใดประกอบกิจการที่เขาประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ตามขอ ๔๔ (๙) (๑๘) และ (๒๓) อยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบั ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการนั้น 

(๓) ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามขอ ๔๔ (๑) (๙) (๑๘) 
(๑๙) (๒๐) และ (๒๓) นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต 



 
 

๒๓

ตามกฎกระทรวงนี้ และใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ใหแกผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาต
ตองปฏิบัติไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนแหงการปองกันอัคคภีัย ความมั่นคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแกการจราจร การปองกันหรือ
ระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือสิ่งแวดลอม หรือการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ขอ ๗๓  ในระหวางท่ียังไมไดมีการยกเลิกการกําหนดใหกาซปโตรเลียมเหลว 

หรือกาซธรรมชาติเปนวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหถือวาการแจงหรือการขอรับ 
ใบอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้เปนการดําเนินการเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
หรือกาซธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย แลวแตกรณี 

 
ขอ ๗๔  คําขอใด ๆ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

เก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามัน ที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
และยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

คําขอใด ๆ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และคําขอและหนังสือใด ๆ  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ที่ไดยื่นไวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี ้
โดยอนุโลม 

คําขอและหนังสือใด ๆ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการกาซธรรมชาต ิที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบัและยังอยูในระหวาง 
การพิจารณา ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณทีี่คําขอหรือหนังสือที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และ
เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอหรือหนังสือดังกลาวแตกตางไปจากกฎกระทรวงนี้  
พนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตแลวแตกรณ ีมีอํานาจสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมคาํขอหรือหนังสือและจัดสง
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ได 

 
ขอ ๗๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีไดประกาศใหน้ํามันอ่ืนเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม (๒)  

ของบทนิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา ๔ ใหผูมีน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวไวในครอบครอง 
ในวันที่ประกาศนั้นใชบังคับ และเขาลักษณะกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ประเภทที่ ๒ หรือประเภท 



 
 

๒๔

ที่ ๓ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้สําหรับกิจการควบคมุประเภทนั้นภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ 

 
ขอ ๗๖  บรรดาประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  

และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีใ่ชบังคับอยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคบักบั 
การประกอบกิจการน้ํามันไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี ้จนกวาจะมีประกาศ
ตามกฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๗๗  ใหนําประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ 

เก็บรักษา การขนสง การกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการคาปลีกวัตถุอันตรายกาซปโตรเลียมเหลว 
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับกับ 
การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนายหรือประเภทโรงเก็บ  
เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 

ใหนําประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษา  
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใชบังคบักับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา 
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 

ใหนําประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัย 
ของสถานีบริการกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่  
๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคบักับการประกอบกิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติและสถานที่ใช 
กาซธรรมชาติ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ใหไว ณ วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายพงษศกัดิ์  รักตพงศไพศาล 
 (นายพงษศักดิ์  รักตพงศไพศาล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, หนา 
๑ 
 



 
 

 
 

แบบ ธพ.ป.๑ 

ใบแจงการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ ๒ 
 

 
 

 

 
 
 

เขียนที…่..………………………............................ 
วันที…่.…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….…..... 

 

 ๑. ขาพเจา.....................................…………………………………………………………………..……………..…………. 
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......…. 
อายุ..........ป อยูบานเลขที่....................หมูที่..........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง……………….............….……..อําเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….…. 
รหัสไปรษณีย…………..................….โทรศพัท……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….…………. 
ชื่อสํานักงาน…………………….............……….ตั้งอยูเลขที…่.......….หมูที…่...….ตรอก/ซอย……...................…………… 
ถนน…………….…….……...............…..ตําบล/แขวง………........……….….....……..อําเภอ/เขต…….....…….…….…….….. 
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย…............……..โทรศัพท…….......…....……….โทรสาร…….......…….……… 
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......…………………. 
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีสํานักงานแหงใหญ 
ตั้งอยูเลขที…่……..........….หมูที.่…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….… 
ตําบล/แขวง……...............………อําเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย…......………..… 
โทรศพัท……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ตําแหนง…….....................………..… 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน 
 

 ๒. ขาพเจาขอแจงการดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพ่ือการจําหนาย/ใชเอง  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๑ สถานท่ีประกอบกิจการมีชื่อทางการคา……………………...........…………….ตั้งอยูเลขที่……............….. 
หมูที…่......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ตําบล/แขวง……............….………..…… 
อําเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย………..............…….... 
โทรศพัท…………………………..โทรสาร………………………………. 
 ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ ๒ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซธรรมชาติ 
ตามรายการดังตอไปนี้ 
 

เลขรับที่....................................... 
วนัที่............................................. 
ลงชื่อ..........................ผูรับใบแจง 



 
 

๒

 
ประเภท 

น้ํามันเชื้อเพลงิ 
ชนิด 

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ภาชนะบรรจ ุ

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. เอกสารประกอบการแจง 
 (๑) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกใหไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
 (๓) สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผูแจง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนผูแจง) 
 (๔) สําเนาหรือภาพถาย    โฉนดท่ีดิน    น.ส. ๓    น.ส. ๓ ก    ส.ค. ๑ 
               เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ 
 (๕) สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินใหใชที่ดินเปนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ ๒ 
 (๖) สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดอนุญาตใหผูขออนุญาตทําทางเชื่อม
ระหวางบริเวณท่ีไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพื่อใชเปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขาออกสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพ่ือการจําหนายหรือขาย หรือสําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น 

(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พรอมทั้งแสดงสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในรัศม ี๕๐.๐๐ 
เมตร จํานวน ๓ ชุด 
 (๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน ๓ ชุด 
 
 
 



 
 

๓

 

 (๙) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ พรอมระบบทอ
และอุปกรณ จํานวน ๓ ชุด 
 (๑๐) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ถังเก็บและจาย 
กาซธรรมชาติ จํานวน ๑ ชุด 
 (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูคํานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ 
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ 
และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
พรอมท้ังแนบภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน…………....ฉบับ 
 (๑๒) อื่น ๆ (ถามี) 
        …………………………………………………………………………………………………........................................ 
        ………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
 
     ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผูแจง 
                    (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ๑. ขีดฆาขอความท่ีไมใชออก 

   ๒. ใสเครื่องหมาย / ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
    ๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง หากขอบังคับของนิติบุคคลดังกลาวกําหนดใหตองประทับตรา 
ของนิติบุคคลแลว ใหประทับตรานิติบุคคลนั้นดวย 
    ๔. ประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเชื้อเพลิง 
สําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น กาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซธรรมชาติ 
    ๕. ชนิดน้ํามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย 
    ๖. ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถงึ ขวดน้ํามัน กระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน ถังเก็บน้ํามัน 
กระปองกาซปโตรเลียมเหลว ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม หรือถังเก็บและจายกาซธรรมชาต ิ



 
 

๔

 
คําเตือน 

 
  ๑. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง  
  ๒. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตองครบถวน
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และตองเลิก
ประกอบกิจการตามคําสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตหามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีท่ีสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ อยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายใด ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผูแจง 
                     (                                                   )



 
 
 

แบบ ธพ.ป.๒ 

ใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ใบรับแจง เลขที่…………………… 
        สวนราชการ 
 
            วันที…่....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........…… 
 
 ใบรับแจงนี้ออกใหเพ่ือแสดงวา……...........................................................……สัญชาติ………..........……… 
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ บานเลขที…่.........….....หมูที่…........…ตรอก/ซอย…..........………………………… 
ถนน…………........………………….ตําบล/แขวง……..........……....………….…..อําเภอ/เขต………...........……….…………. 
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย…….........……….โทรศัพท………….......….…..…โทรสาร……........…..…….. 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการมีชื่อทางการคา……………....…………..............…….ตั้งอยูเลขที…่................หมูที่......….. 
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ตําบล/แขวง……………....………อําเภอ/เขต…….............……. 
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย……….......…….โทรศัพท………:.......…..….…..…โทรสาร………..........…….. 
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่วามีความประสงคจะดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................………………………… 
เพ่ือการจําหนาย/ใชเอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
ถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน/ใตพ้ืนดิน เก็บน้ํามัน ชนิด………….....................… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน/ใตพ้ืนดิน เก็บน้ํามัน ชนิด…………..................…… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน/ใตพ้ืนดิน เก็บน้ํามัน ชนิด……..................………… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ํามัน/กระปองน้ํามัน/ถังน้ํามัน เก็บน้ํามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ํามัน/กระปองน้ํามัน/ถังน้ํามัน เก็บน้ํามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลติร 
ขวดน้ํามัน/กระปองน้ํามัน/ถังน้ํามัน เก็บน้ํามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
กระปองกาซปโตรเลียมเหลว/ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม                 มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ                 จํานวน…......………….…ถัง  มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
 
     (ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผูรับแจง 
                 (                                               ) 

ตําแหนง............................................................................... 



 
 

๒

 
คําเตือน 

 
  ๑. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง  
  ๒. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตองครบถวน
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และตองเลิก
ประกอบกิจการตามคําสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตหามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีท่ีสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ อยูภายใตบังคบั 
ของกฎหมายใด ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผูแจง 
                     (                                                   ) 
 
 


