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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต   

และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
(๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต   

และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน”  หมายความว่า  น้ํามันดิบ  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน  น้ํามันก๊าด  

น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันหล่อล่ืน  และน้ํามันอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตาม  (๒)  ของบทนิยามคําว่า  “น้ํามันเชื้อเพลิง”  ในมาตรา  ๔ 

“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยโพรเพน  โพรพิลีน   
นอร์แมลบิวเทน  ไอโซบิวเทน  หรือบิวทิลีน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน 
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“ก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า   
(๑) ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่  หรือ 
(๒) ก๊าซที่เกิดจากการเส่ือมสลายผุพังของส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงที่สืบเนื่องจากส่ิงมีชีวิต 
“คลังน้ํามัน”  หมายความว่า  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บน้ํามัน   
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
“คลังก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บก๊าซธรรมชาติ 
“สถานีบริการน้ํามัน”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บน้ํามัน  เพื่อให้ 

บริการน้ํามันแก่ยานพาหนะ 
“สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับ

เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เพื่อให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ยานพาหนะ 
“สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บ 

ก๊าซธรรมชาติ  เพื่อให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่ยานพาหนะ 
“สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายหรือใบอนุญาต  ให้ใช้เป็นสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง  ถัง  ท่อ  
อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

“สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  และให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือใบอนุญาต  ให้ใช้เป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  
ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง  ถัง  ท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

“สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามัน  และให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  ใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้ง  ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษา
น้ํามัน  ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง  ถัง  ท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แต่ไม่รวมถึง 
คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน 

“สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  ใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้ง  
ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง  ถัง  ท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือ
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แต่ไม่รวมถึงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และ 
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ  
และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือใบรับแจ้ง  ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษา 
ก๊าซธรรมชาติ  ตลอดจนส่ิงก่อสรา้ง  ถัง  ท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แต่ไม่รวมถึง
คลังก๊าซธรรมชาติ  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
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“ถังขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความว่า  ถังขนส่งน้ํามัน  ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และ
ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

“ระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ”  หมายความว่า  ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ   
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

“จุดวาบไฟ”  หมายความว่า  อุณหภูมิ  ณ  จุดที่ไอของน้ํามันเชื้อเพลิงลุกเป็นเปลวไฟวาบขึ้น
เม่ือสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ 

“ถนนสาธารณะ”  หมายความว่า  ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น 
ทางสัญจรได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ การเก็บน้ํามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือก๊าซธรรมชาติ  ตามประเภทและลักษณะ
ของกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ให้เก็บในภาชนะบรรจุน้ํามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือก๊าซธรรมชาติ  
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ส่วนที่  ๑ 
น้ํามัน 

 
 

ข้อ ๕ น้ํามันมี  ๓  ชนิด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชนิดไวไฟมาก  ได้แก่  น้ํามันที่มีจุดวาบไฟต่ํากว่า  ๓๗.๘  องศาเซลเซียส 
(๒) ชนิดไวไฟปานกลาง  ได้แก่  น้ํามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่  ๓๗.๘  องศาเซลเซียสขึ้นไป   

แต่ต่ํากว่า  ๖๐  องศาเซลเซียส   
(๓) ชนิดไวไฟน้อย  ได้แก่  น้ํามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่  ๖๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ข้อ ๖ ภาชนะบรรจุน้ํามันมี  ๕  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขวดน้ํามัน   
(๒) กระป๋องน้ํามัน 
(๓) ถังน้ํามัน   
(๔) ถังเก็บน้ํามัน   
(๕) ถังขนส่งน้ํามัน 
ข้อ ๗ ขวดน้ํามัน  ได้แก่   
(๑) ภาชนะแก้วสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๐.๕  ลิตร 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) ภาชนะแก้วสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณความจุ 
ไม่เกิน  ๑  ลิตร   

ข้อ ๘ กระป๋องน้ํามัน  ได้แก่ 
(๑) ภาชนะเหล็กเคลือบดีบุกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มี

ปริมาณความจุไม่เกิน  ๒๐  ลิตร 
(๒) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๔  ลิตร 
(๓) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณ

ความจุไม่เกิน  ๒๐  ลิตร 
ข้อ ๙ ถังน้ํามัน  ได้แก่ 
(๑) ภาชนะเหล็กสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟน้อย 

ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๒๒๗  ลิตร 
(๒) ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันชนิดไวไฟน้อยประเภทน้ํามันหล่อล่ืนที่มีปริมาณความจุ

เกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๒๗  ลิตร   
ข้อ ๑๐ ถังเก็บน้ํามัน  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันที่มีปริมาณความจุเกิน  ๒๒๗  ลิตร  

แบ่งตามลักษณะการติดตั้งได้  ๓  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน  มี  ๒  ชนิด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก  ได้แก่  ถังเก็บน้ํามันที่มีปริมาณความจุเกิน  ๒๒๗  ลิตร   

แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ลิตร   
 (ข) ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ได้แก่  ถังเก็บน้ํามันที่มีปริมาณความจุเกิน  ๒,๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  

แบ่งเป็น   
  ๑) ถังตามแนวนอน 
  ๒) ถังตามแนวตั้ง 
(๒) ถังเก็บน้ํามันใต้้พื้นดิน  ได้แก่  ถังเก็บน้ํามันตามแนวนอนหรือแนวตั้งหรือถังทรงกลม 

ที่ฝังอยู่ใต้พื้นดนิ   
(๓) ถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก  ได้แก่  ถังเก็บน้ํามันตามแนวนอนหรือแนวตั้ง 

หรือถังทรงกลมที่เชื่อมหรือตรึงไว้ภายในโป๊ะเหล็ก 
ข้อ ๑๑ ถังขนส่งน้ํามัน  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันเพื่อใช้ในการขนส่งน้ํามันที่มีปริมาณ

ความจุเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  ที่นาํมาตรึงไว้กับตัวโครงรถหรือแคร่รถไฟ  หรือที่สร้างเข้าไว้ด้วยกันกับตัวรถ 
ข้อ ๑๒ คลังน้ํามัน  ได้แก่  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บน้ํามันมีปริมาณเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลิตร

ขึ้นไป 
ข้อ ๑๓ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันมี  ๓  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  ดังต่อไปนี้   
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 (ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณไม่เกิน  ๔๐  ลิตร 
 (ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณไม่เกิน  ๒๒๗  ลิตร 
 (ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน  ๔๕๔  ลิตร   
(๒) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๕๔  ลิตร 
 (ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน  ๒๒๗  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 (ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน  ๔๕๔  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  ลิตร   
(๓) ลักษณะที่สาม  ได้แก่  สถานที่เก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  ดงัต่อไปนี้ 
 (ก) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่มีปริมาณเกิน  ๔๕๔  ลิตรขึ้นไป   
 (ข) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 
 (ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน  ๑๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป   
 โดยปริมาณทั้งหมดของน้ํามันในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สามรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  

๕๐๐,๐๐๐  ลิตร 
ข้อ ๑๔ สถานีบริการน้ํามันแบ่งเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภท  ก 
(๒) ประเภท  ข 
(๓) ประเภท  ค 
(๔) ประเภท  ง 
(๕) ประเภท  จ 
(๖) ประเภท  ฉ 
ข้อ ๑๕ สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก  

ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง  ถนนสาธารณะ  หรือถนนส่วนบุคคล  ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  และเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน 

ข้อ ๑๖ สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก  
ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง  ถนนสาธารณะ  หรือถนนส่วนบุคคล  ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  และเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน 

ข้อ ๑๗ สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  มี  ๒  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก  ที่เก็บน้ํามัน

ที่มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน  และจะเก็บน้ํามันไว้ในถังน้ํามันรวมกัน 
ไม่เกิน  ๒  ถัง  อีกด้วยก็ได้ 

(๒) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก  ที่เก็บน้ํามัน
ที่มีปริมาณเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  ไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน  และจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณ 
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร  ไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้ 
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การเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

ข้อ ๑๘ สถานีบริการน้ํามันประเภท  ง  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก  
ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟน้อย  ไว้ในถังน้ํามัน 

การเก็บน้ํามันไว้ในถังน้ํามันตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ  ๒  ถัง 
ข้อ ๑๙ สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  มี  ๒  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย

ที่มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก  
เพื่อให้บรกิารแก่เรือ 

(๒) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  
ไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน  หรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก  เพื่อให้
บริการแก่เรือ 

การเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กตามวรรคหนึ่ง  
ให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

ข้อ ๒๐ สถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่อากาศยาน   
ข้อ ๒๑ ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ  ได้แก่  ระบบที่เก่ียวกับการเคล่ือนย้ายน้ํามันจากอุปกรณ์

วัดปริมาตรน้ํามันผ่านท่อขนส่งน้ํามันต้นทางไปยังอุปกรณ์วดัปริมาตรน้ํามันที่ปลายทาง  ซ่ึงประกอบด้วยท่อ  
อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการขนส่งน้ํามัน 

ส่วนที่  ๒ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

ข้อ ๒๒ ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี  ๕  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๒) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 
(๓) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ 
(๔) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๕) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ข้อ ๒๓ กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

หรือเป็นตัวขับแรงดนัในภาชนะบรรจุสารเคมีอ่ืนที่มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๑  ลิตร 
ข้อ ๒๔ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้ใน

การหุงต้ม  การให้แสงสว่าง  หรือจุดประสงค์อ่ืนที่มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  โดยผลิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ข้อ ๒๕ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถตามกฎหมายว่าด้วย 
การขนส่งทางบก 

ข้อ ๒๖ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่มีปริมาณความจุเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  ที่ติดตั้งไว้ในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๒๗ ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้ใน
การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณความจุเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  ที่นํามาตรึงไว้กับตัวโครงรถ 
หรือแคร่รถไฟ 

ข้อ ๒๘ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้แก่  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
หรือภาชนะขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

ข้อ ๒๙ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงบรรจุ  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  

รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว   
(๒) ห้องบรรจุ  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว 
ข้อ ๓๐ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ใช้  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้เพื่อการใช้เอง  มี  ๓  ลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  สถานที่ใช้ซ่ึงใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

ที่มีปริมาณเกิน  ๒๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 (ข) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  สถานที่ใช้ซ่ึงใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หุงต้มที่มีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 (ค) ลักษณะที่สาม  ได้แก่  สถานที่ใช้ซ่ึงใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร

ขึ้นไป 
(๒) ร้านจําหน่าย  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มไว้เพื่อการจําหน่าย  มี  ๒  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  ร้านจําหน่ายที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวฃที่มีปริมาณเกิน  

๑๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 (ข) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  ร้านจําหน่ายที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน  

๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
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(๓) โรงเก็บ  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้หรือร้านจําหน่าย   
มี  ๒  ลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลักษณะที่หนึ่ง  ได้แก่  โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  
แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

 (ข) ลักษณะที่สอง  ได้แก่  โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร
ขึ้นไป 

ข้อ ๓๑ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ 

ข้อ ๓๒ ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ได้แก่  ระบบที่เก่ียวกับการเคล่ือนย้าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวผ่านท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้นทาง
ไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ปลายทาง  ซ่ึงประกอบด้วยท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  
ที่ใช้ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ส่วนที่  ๓ 
ก๊าซธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๓๓ ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติมี  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถังก๊าซธรรมชาติรถยนต์ 
(๒) ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
(๓) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ข้อ ๓๔ ถังก๊าซธรรมชาติรถยนต์  ได้แก่  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

กับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
ข้อ ๓๕ ถงัเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะ

ก๊าซหรือของเหลว 
ข้อ ๓๖ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะ 

ก๊าซหรือของเหลวเพื่อใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่นํามาตรึงไว้กับตัวโครงรถหรือแคร่รถไฟ  โดยจะติดตั้ง
หนึ่งถังหรือหลายถังก็ได ้ และมีปริมาณความจุรวมกันเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 

ข้อ ๓๗ คลังก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บก๊าซธรรมชาติ  ตาม  (๑)  
ของบทนิยามคําว่า  “ก๊าซธรรมชาติ”  ในข้อ  ๓  ที่มีปริมาณเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 

ข้อ ๓๘ สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ตาม  (๑)  ของบทนิยามคําว่า  “ก๊าซธรรมชาติ”  ในข้อ  ๓  ที่มีปริมาณไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๓๙ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  สถานที่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตาม  (๑)  ของบทนิยาม 
คําว่า  “ก๊าซธรรมชาติ”  ในข้อ  ๓  เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า  หรือสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๔๐ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับเก็บ 
ก๊าซธรรมชาติและเป็นจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะ 

ข้อ ๔๑ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ได้แก่  ระบบที่เก่ียวกับการเคล่ือนย้าย 
ก๊าซธรรมชาติตาม  (๑)  ของบทนิยามคําว่า  “ก๊าซธรรมชาติ”  ในข้อ  ๓  ผ่านท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ต้นทางไปยังปลายทาง  ซ่ึงประกอบด้วยท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม 

 
 

ข้อ ๔๒ กิจการควบคุมประเภทที่  ๑  ตามมาตรา  ๑๗  ได้แก่   
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่หนึ่ง 
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่หนึ่ง 
ข้อ ๔๓ กิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามมาตรา  ๑๗  ได้แก่ 
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สอง   
(๒) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง 
(๓) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ง 
(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่ง   
(๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สอง 
(๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  ลักษณะที่หนึ่ง   
(๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่หนึ่ง 
(๘) สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
ข้อ ๔๔ กิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามมาตรา  ๑๗  ได้แก่ 
(๑) ถังขนส่งน้ํามัน 
(๒) คลังน้ํามัน 
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม 
(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก 
(๕) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข 
(๖) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๗) สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง 
(๘) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ 
(๙) ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

(๑๐) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๑) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
(๑๓) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
(๑๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม 
(๑๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  ลักษณะที่สอง 
(๑๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง 
(๑๘) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
(๑๙) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
(๒๐) คลังก๊าซธรรมชาติ 
(๒๑) สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(๒๒) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๒๓) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

หมวด  ๓ 
การแจ้งการประกอบกิจการควบคุม 

 
 

ข้อ ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามข้อ  ๔๓  ต้องแจ้ง 
การประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  ธพ.ป.๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกว่าหนึ่งแห่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการทุกแห่ง 
ข้อ ๔๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได ้รับแจ้งแล้ว  ให ้ออกใบรับแจ ้งตามแบบ  ธพ .ป .๒   

ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้แจ้งในวันที่รับแจ้ง  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้อธิบดีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง  ในการน้ีให้ผู้แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ได้ตั้งแต่
วันที่แจ้ง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  และได้
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ประกอบกิจการแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้อธิบดีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๔๗ การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ให้ผู้ประกอบกิจการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  ธพ.ป.๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔๖ 

ข้อ ๔๘ การแจ้งตามข้อ  ๔๕  และข้อ  ๔๗  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม 

 
 

ข้อ ๔๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๕๐ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๔๙  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือ  ณ  สถานที่ที่อธิบดี 

ประกาศกําหนด 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๕๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอายุถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีที่ออกใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้แยกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  

ตามประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม  และให้ใช้ได้เฉพาะกับสถานที่ประกอบกิจการ  ถังขนส่ง
น้ํามันเชื้อเพลิง  หรือระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ ๕๒ เม่ือผู้อนุญาตได้รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  แล้ว   
ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทิ้งคําขอรับใบอนุญาต  และให้ผู้อนุญาตจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐาน
มีความถูกต้องและครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาตไว้พิจารณา 
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ข้อ ๕๓ เม่ือมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๕๒  แล้ว  ผู้อนุญาตจะมีคําส่ังออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตได้ต่อเม่ือปรากฏว่าผู้อนุญาต 
ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานที่และส่ิงก่อสร้าง  และได้ทดสอบและตรวจสอบถัง  ท่อ  อุปกรณ์   
หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ  โดยต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ 
การเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  และให้ผู้อนุญาตจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งคําส่ังดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นคําอุทธรณ์  
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๕๔ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ประสงค์จะ 
ก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคล่ือนย้าย  ใช้  หรือเปล่ียนการใช้อาคารที่ใช้ประกอบกิจการ  และประสงค์ 
ให้ผู ้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นผู ้ออกใบอนุญาต  ใบรับแจ้ง  หรือ
ใบรับรองการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ให้ผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ยื่นคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อผู้อนุญาต  ณ  สถานที่ที่ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตตามข้อ  ๕๐   

แบบคําขออนุญาต  ใบแจ้ง  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้ง  และใบรับรองการใช้อาคาร  ให้เป็นไปตาม
แบบที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

การพิจารณาออกใบอนุญาต  ใบรับแจ้ง  หรือใบรับรองการใช้อาคารตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการดังกล่าว  ในกรณีที่กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารอ้างถึง  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ให้หมายความถึง  “ผู้อนุญาต”  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ข้อ ๕๕ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  จะแก้ไขเปล่ียนแปลงลักษณะ
ของสถานที่ประกอบกิจการ  ถังขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง  และระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ่  ให้้แตกต่าง
ไปจากที่ได้รับอนุญาตไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต  โดยจะต้องยื่นคําขออนุญาตแก้ไข
เปล่ียนแปลงดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบดังกล่าว   

ใบอนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้นําความในข้อ  ๕๐  ข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอ

ตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๕๖ ผู้้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  จะใช้ถังเก็บน้ํามันในการเก็บ
น้ํามันต่างชนิดจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เก็บน้ํามันไม่ได้  เว้นแต่เป็นการใช้ถังเก็บน้ํามันชนิดที่ไวไฟ
มากกว่าเก็บน้ํามันชนิดที่ไวไฟน้อยกว่า  และต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้้อนุญาตทราบทุกครั้งที่มีการใช้ 
ถังเก็บน้ํามันต่างชนิดกัน 

ข้อ ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ต้องจัดทําสัญญาประกันภัย
และกรมธรรม์ประกันภัย  โดยกรมธรรม์ดังกล่าวต้องกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่  ๓  เป็นผู้เอาประกันภัย  และให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ของผู้เอาประกันภัย  เป็นผู้รับประโยชน์  เพื่อเป็นค่าเสียหาย
อันเกิดแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  ตามหลักเกณฑ์์และวิธกีารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๕๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
ให้้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ 
ไว้ในแบบดังกล่าวภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  
ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๕๐  ข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
และการต่ออายุใบอนุญาตตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม 

ใบอนุญาตที่ขอต่ออายุตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอายุถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีถัดจากปีที่
ใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอาย ุ

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต 
ให้ใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  สูญหายหรือถูกทําลาย 
ในสาระสําคัญ  ให้ผู้ ้รับใบอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  พรอ้มด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ให้ใช้แบบใบอนุญาตและเขียนหรือ
ประทับตราความว่า  “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต  และให้ระบุวัน  เดือน  ปี 
ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนญุาตกํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ  ๕๐  ข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การออกใบแทนใบอนุญาต   
ผู้อนุญาตไม่ต้องดําเนินการตรวจสอบสถานที่และส่ิงก่อสร้าง  และทดสอบและตรวจสอบถัง  ท่อ  อุปกรณ์  
หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๖๐ ผู้ ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ผู้ใดประสงค์จะโอนกิจการ
ตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาต
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

ใบอนุญาตที่ ได ้รับอนุญาตให้โอนแล้ว  ให้ เขียนหรือประทับตราความว่า  “โอนแล้ว”   
ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต  และให้ระบุชื่อผู้รับโอน  วัน  เดือน  ปีที่อนุญาตให้โอน   
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ  ๕๐  ข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอโอนใบอนุญาตและ
การโอนใบอนุญาตตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การโอนใบอนุญาต  ผู้อนุญาตไม่ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบสถานที่และส่ิงก่อสร้าง  และทดสอบและตรวจสอบถัง  ท่อ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตาย  ส้ินสภาพนิติบุคคล  
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก  ผู้ชําระบัญชี  หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ยื่นคําขอต่อผู้อนุญาต  เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้้รับใบอนุญาตตาย  ส้ินสภาพ
นิติบุคคล  หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย  แล้วแต่กรณี  หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ 
ตามความจําเป็น  ถ้ามิได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุ  หากจะประกอบ
กิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ 

ในระหว่างระยะเวลาการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดก  
ผู้ชําระบัญชี  หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซ่ึงเข้าประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๕๐  ข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
และการรับโอนใบอนุญาตตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การรับโอนใบอนุญาต  ผู้อนุญาต 
ไม่ต้องดําเนินการตรวจสอบสถานที่และส่ิงก่อสร้าง  และทดสอบและตรวจสอบถัง  ท่อ  อุปกรณ์   
หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๕ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
น้ํามัน 

 
 

ข้อ ๖๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  ใบแทน
ใบอนุญาต  การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามัน  หรือระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ  และการต่ออายุ
ใบอนุญาต  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท   



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท   
(๓) การอนุญาตให้ใช้้ขวดน้ํามัน  กระป๋องน้ํามัน  หรือถังน้ํามันเพื่อเก็บน้ํามัน  ภายในสถานี

บริการน้ํามัน  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันแต่ละชนิด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) น้ํามันชนิดไวไฟน้อย   
  ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คดิค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๐๐  บาท 
  ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๐  บาท   

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง   
  ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๕๐  บาท   
  ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๕  บาท   

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  (ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก 
   ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๓๐๐  บาท 
   ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๓๐  บาท  

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
(๔) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ํามัน  กระป๋องน้ํามัน  หรือถังน้ํามันเพื่อเก็บน้ํามัน  นอกสถานี

บริการน้ํามัน  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันแต่ละชนิด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) น้ํามันชนิดไวไฟน้อย   
  ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔๐๐  บาท   
  ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔๐  บาท   

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
 (ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง   
  ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐๐  บาท   
  ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐  บาท   

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก   
  ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๘๐๐  บาท 
  ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๘๐  บาท   

ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
(๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันซ่ึงไม่รวมถึงถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน  ให้คิดค่าธรรมเนียม 

ตามชนิดของน้ํามันและปริมาตรของถัง  ดังต่อไปนี้   



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) น้ํามันชนิดไวไฟน้อย   
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๔๐๐  บาท   
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
 (ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง 
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๖๐๐  บาท   
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ค) น้ํามันชนิดไวไฟมาก   
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๘๐๐  บาท   
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๘๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
  ยกเว้นน้ํามันดิบหรอืส่ิงอ่ืนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน้ํามัน  ให้คิดค่าธรรมเนียม

ในอัตรา  ๔๐  บาท  ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
 (ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใช้เก็บน้ํามัน

ชนิดไวไฟน้อย  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟมาก  ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามันนี้ในอัตรา
ของถังเก็บน้ํามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด 

(๖) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดิน  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันและ
ปริมาตรของถัง  ดังต่อไปนี้   

 (ก) น้ํามันชนิดไวไฟน้อย 
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐๐  บาท 
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ข) น้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง   
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๕๐  บาท 
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๕  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ค) น้ํามันชนดิไวไฟมาก   
  ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๓๐๐  บาท 
  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๓๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับ 
ใช้เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อย  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟมาก  ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับ 
ถังเก็บน้ํามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่สุด   

(๗) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ํามันที่มีปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราถังละ  ๒๕๐  บาท   

(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่อ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
(๙) การต่ออายุใบอนุญาต  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  

แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

ข้อ ๖๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  ใบแทน
ใบอนุญาต  การอนุญาตให้ใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ถังขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  และการต่ออายุใบอนุญาต   
ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๓) การอนุญาตให้ใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ให้คิดค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปริมาณรวมไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๓๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒,๐๐๐  บาท 
(๔) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

แต่ละถังให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรของถัง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๘๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๘๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
(๕) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ให้คิดค่าธรรมเนียม 

ตามปริมาตรรวมของท่อ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา  (๑)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๓ 
ก๊าซธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๖๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  ใบแทน
ใบอนุญาต  การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ  หรือระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
หรือการอนุญาตให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ณ  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  และการต่ออายุใบอนุญาต  ให้เรียกเก็บ
ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๓) การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรของถัง  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ที่มีปริมาตรไม่เกิน  

๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐  บาท  ปริมาตรที่เกินจาก  ๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราถังละ  ๒๐๐  บาท 

 (ข) ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ที่มีปริมาตรไม่เกิน  
๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐  บาท  ปริมาตรที่เกินจาก  ๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราถังละ  ๒๐๐  บาท 

 (ค) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ  ที่มีปริมาตรไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
ถังละ  ๒๐  บาท  ปริมาตรที่เกินจาก  ๒๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐๐  บาท 

 (ง) ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติภายในคลังก๊าซธรรมชาติ   ที่ มีปริมาตรไม่เกิน   
๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔๐๐  บาท  ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิด
ค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔๐  บาท  ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  
๑๐,๐๐๐  ลิตร 

(๔) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรรวม
ของท่อ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาตรที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๖๐  บาท   

ต่อปริมาตร  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๕) การอนุญาตให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ณ  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ให้คิดค่าธรรมเนียม 
ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่ส่งก๊าซธรรมชาติออกจากอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติเข้าสู่
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน  ๑  นิ้ว  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๕๐๐  บาท 
 (ข) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน  ๑  นิ้ว  แต่ไม่เกิน  ๒  นิ้ว  ให้คิดค่าธรรมเนียม 

ในอัตรา  ๑,๐๐๐  บาท 
 (ค) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน  ๒  นิ้ว  แต่ไม่เกิน  ๓  นิ้ว  ให้คิดค่าธรรมเนียม 

ในอัตรา  ๒,๐๐๐  บาท 
 (ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน  ๓  นิ้ว  แต่ไม่เกิน  ๔  นิ้ว  ให้คิดค่าธรรมเนียม 

ในอัตรา  ๓,๐๐๐  บาท 
 (จ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน  ๔  นิ้ว  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๔,๐๐๐  บาท 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา  (๑)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๖๕ ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  
ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทหรือ
ลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ที่เก่ียวกับน้ํามัน 
ตามกฎกระทรวงนี้  และหากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  
ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทหรือ
ลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับน้ํามัน
ตามกฎกระทรวงนี้จนกว่าใบอนุญาตจะส้ินอายุ  สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ  ๕๘ 

ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  
ในประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  และได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็น 
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ผู้ประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับน้ํามันตามกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะได้รับแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๖๖ ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมธุรกิจพลังงานตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที ่ ๒  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ที่เก่ียวกับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้   

ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  
ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภทหรือ
ลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้   

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงถือว่าได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามวรรคหนึ่ง  หรือ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามวรรคสอง  หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๖๗ ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยได้แจ้งการครอบครอง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวตัถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ในการเก็บรักษา  การขนส่ง  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ 
กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือประกาศ
กระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ   
และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดย 
ได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ที่เก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๑ 
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ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยได้แจ้งการครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การขนส่ง  
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที ่ ๓  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  การครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ประกอบ 
กิจการดังกล่าวต้องไม่เกินปริมาณตามที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว 

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงถือว่าได้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามวรรคหนึ่ง  หรือ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามวรรคสอง  หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้แจ้งการประกอบกิจการตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๖๘ ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  หรือได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การขนส่ง  
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที ่ ๓  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
หรือลักษณะของกิจการควบคุมนั้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้จนกว่าใบอนุญาตจะส้ินอายุ  สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามข้อ  ๕๘ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๖๙ ผู้ใดประกอบกิจการเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติโดยได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง 
ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๖  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ที่เข้าประเภทหรือลักษณะของกิจการ
ควบคุมประเภทที่  ๓  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทหรือลักษณะของ
กิจการควบคุมนั้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ที่เก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
ตามกฎกระทรวงนี้จนกว่าใบอนุญาตจะส้ินอายุ  สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ  ๕๘ 

ข้อ ๗๐ ผู้ใดประกอบกิจการโดยมีน้ํามันไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าลักษณะกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  หรือกิจการควบคุมประเภทที่  ๓   
อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗๑ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสถิติสําหรับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๗  
ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒  ตามข้อ  ๔๓  (๘)  ให้ผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการตามข้อ  ๔๓  (๘)  แจ้งการประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ี  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง  และเม่ือกฎกระทรวงตามมาตรา  ๗  ดังกล่าวใช้บังคับ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้นด้วย 

ข้อ ๗๒ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓   
ตามข้อ  ๔๔  (๑)  (๙)  (๑๘)  (๑๙)  (๒๐)  และ  (๒๓)  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๗  
ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบกิจการดังกล่าวใช้บังคับ  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใดประกอบกิจการที่เข้าประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  
(๑)  (๑๙)  และ  (๒๐)  อยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการนั้น 

(๒) ผู้ใดประกอบกิจการที่เข้าประเภทหรือลักษณะของกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  
(๙)  (๑๘)  และ  (๒๓)  อยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และให้ผู้อนุญาต 
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการนั้น 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามข้อ  ๔๔  (๑)  (๙)  (๑๘)  (๑๙)  
(๒๐)  และ  (๒๓)  นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  
และให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติได้
ตามความเหมาะสม  โดยให้คํานึงถึงประโยชน์แห่งการป้องกันอัคคีภัย  ความม่ันคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  
การสาธารณสุข  การผังเมือง  การอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อน
รําคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือส่ิงแวดล้อม  
หรือการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ข้อ ๗๓ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกการกําหนดให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซธรรมชาติ
เป็นวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ให้ถือว่าการแจ้งหรือการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามกฎกระทรวงนี้เป็นการดําเนินการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซธรรมชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตราย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗๔ คําขอใด ๆ  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  
การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ที่เก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามัน  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

คําขอใด ๆ   ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และคําขอและหนังสือใด ๆ  ตามกฎกระทรวง  
(พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

คําขอและหนังสือใด ๆ  ตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอ 
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอหรือหนังสือที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  และเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอหรือหนังสือดังกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้อนุญาตแล้วแต่กรณี  มีอํานาจส่ังให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือหนังสือและจัดส่งเอกสารหรือ 
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ได้ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๗๕ ในกรณีที่รัฐมนตรีได้ประกาศให้น้ํามันอ่ืนเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตาม  (๒)  ของบทนิยาม
คําว่า  “น้ํามันเชื้อเพลิง”  ในมาตรา  ๔  ให้ผู้มีน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไว้ในครอบครองในวันที่ประกาศนั้น 
ใช้บังคับ  และเข้าลักษณะกิจการควบคุมประเภทที่  ๑  ประเภทที่  ๒  หรือประเภทที่  ๓  ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้สําหรับกิจการควบคุมประเภทนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๗๖ บรรดาประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับกับการประกอบกิจการน้ํามันได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีประกาศตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ซ่ึงต้อง 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗๗ ให้นําประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  การขนส่ง  
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่ายหรือประเภทโรงเก็บ  เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

ให้นําประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

ให้นําประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติและสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  เพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 



 
 

 
 

แบบ ธพ.ป.๑ 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 

 
 

 

 
 
 

เขียนที…่..………………………............................ 
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….…..... 

 

 ๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..…………. 
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......…. 
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง……………….............….……..อําเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….…. 
รหสัไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท…์…..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….…………. 
ช่ือสํานักงาน…………………….............……….ต้ังอยู่เลขที…่.......….หมู่ที…่...….ตรอก/ซอย……...................…………… 
ถนน…………….…….……...............…..ตําบล/แขวง………........……….….....……..อําเภอ/เขต…….....…….…….…….….. 
จังหวัด………….......……………รหสัไปรษณีย์…............……..โทรศัพท…์….......…....……….โทรสาร…….......…….……… 
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......…………………. 
จดทะเบียนเมื่อวันที…่...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีสํานักงานแหง่ใหญ ่
ต้ังอยู่เลขที…่……..........….หมู่ที.่…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….… 
ตําบล/แขวง……...............………อําเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหสัไปรษณีย์…......………..… 
โทรศัพท…์…......…...…โทรสาร……...………..โดยม…ี…..........…………………….....ตําแหน่ง…….....................………..… 
เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 
 

 ๒. ข้าพเจ้าขอแจง้การดําเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจําหน่าย/ใช้เอง  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๑ สถานที่ประกอบกจิการมีช่ือทางการค้า……………………...........…………….ต้ังอยู่เลขที…่…............….. 
หมู่ที…่......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ตําบล/แขวง……............….………..…… 
อําเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหสัไปรษณีย์………..............…….... 
โทรศัพท…์………………………..โทรสาร………………………………. 
 ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๒ 
    ประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษานํ้ามัน ลกัษณะที่สอง 
    ประกอบกจิการสถานีบริการนํ้ามันประเภท……...…..... ลักษณะที…่……........ 
    ประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกจิการสถานที่เกบ็รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่หน่ึง 
    ประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลกัษณะที่หน่ึง 
    ประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี 
 

เลขรบัที่....................................... 
วันที่............................................. 
ลงช่ือ..........................ผู้รบัใบแจ้ง 



 
 

๒

 
ประเภท 

นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ชนิด 

นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ภาชนะบรรจ ุ
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(ลิตร) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. เอกสารประกอบการแจง้ 
 (๑) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอ้มสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไมเ่กินหน่ึงรอ้ยแปดสบิวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๓) สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๔) สําเนาหรอืภาพถ่าย    โฉนดที่ดิน    น.ส. ๓    น.ส. ๓ ก    ส.ค. ๑ 
               เอกสารแสดงสทิธิในที่ดินอื่น ๆ 
 (๕) สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสอืยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบท่ีดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ต้ังสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 (๖) สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผงับริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทําทางเช่ือม
ระหว่างบรเิวณที่ได้รับอนุญาตกบัถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสําหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่หน่ึง เพื่อการจําหน่ายหรือขาย หรือสําเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผงับริเวณที่ได้รบัอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลํานํ้าจากเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลและรบัผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลํานํ้าสายน้ัน 

(๗) แผนทีส่ังเขปแสดงสถานทีป่ระกอบกิจการ พรอ้มทัง้แสดงสิ่งปลกูสร้างที่อยู่ภายในรศัม ี๕๐.๐๐ 
เมตร จํานวน ๓ ชุด 
 (๘) แผนผงับริเวณของสถานที่ประกอบกจิการ จํานวน ๓ ชุด 
 
 
 



 
 

๓

 

 (๙) แบบกอ่สร้างถังเกบ็นํ้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบทอ่
และอุปกรณ์ จํานวน ๓ ชุด 
 (๑๐) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเกบ็นํ้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จํานวน ๑ ชุด 
 (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คํานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ 
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บนํ้ามนัเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
และสิง่ปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน…………....ฉบบั 
 (๑๒) อื่น ๆ (ถ้ามี) 
        …………………………………………………………………………………………………........................................ 
        ………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
 
     ลงช่ือ…………………….....…………...............……..ผู้แจง้ 
                    (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไมใ่ช้ออก 

   ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
    ๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจง้ หากข้อบงัคับของนิติบุคคลดังกล่าวกําหนดให้ต้องประทบัตรา 
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลน้ันด้วย 
    ๔. ประเภทของนํ้ามันเช้ือเพลิง หมายถึง นํ้ามันปิโตรเลียมดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเช้ือเพลิง 
สําหรับเครื่องบิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา นํ้ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ 
    ๕. ชนิดนํ้ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย 
    ๖. ภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลงิ หมายถึง ขวดนํ้ามัน กระป๋องนํ้ามัน ถังนํ้ามัน ถังเก็บนํ้ามัน 
กระปอ๋งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปโิตรเลียมเหลวหงุต้ม หรือถังเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาติ 



 
 

๔

 
คําเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กนิหกเดือน หรือปรบัไม่เกินห้าหมื่นบาท หรอืทั้งจํา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกจิการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจง้การประกอบกจิการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกจิการตามคําสัง่ศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกจิการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบัตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ต้ังของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้ันด้วย 
 
 
       ลงช่ือ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   )



 
 
 

แบบ ธพ.ป.๒ 

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ใบรับแจ้ง เลขที…่………………… 
        ส่วนราชการ 
 
            วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........…… 
 
 ใบรับแจ้งน้ีออกใหเ้พื่อแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........……… 
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดําเนินการ บ้านเลขที…่.........….....หมู่ที…่........…ตรอก/ซอย…..........………………………… 
ถนน…………........………………….ตําบล/แขวง……..........……....………….…..อําเภอ/เขต………...........……….…………. 
จังหวัด…………..........….……รหสัไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท…์……….......….…..…โทรสาร……........…..…….. 
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีช่ือทางการค้า……………....…………..............…….ต้ังอยู่เลขที…่................หมูท่ี่......….. 
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ตําบล/แขวง……………....………อําเภอ/เขต…….............……. 
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท…์……:.......…..….…..…โทรสาร………..........…….. 
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดําเนินการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๒  
ลักษณะกจิการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................………………………… 
เพื่อการจําหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี  
ถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บนํ้ามัน ชนิด………….....................… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บนํ้ามัน ชนิด…………..................…… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บนํ้ามัน ชนิด……..................………… จํานวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดนํ้ามัน/กระป๋องนํ้ามัน/ถังนํ้ามัน เก็บนํ้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดนํ้ามัน/กระป๋องนํ้ามัน/ถังนํ้ามัน เก็บนํ้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดนํ้ามัน/กระป๋องนํ้ามัน/ถังนํ้ามัน เก็บนํ้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
กระปอ๋งก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม                 มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ                 จํานวน…......………….…ถัง  มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
 
     (ลายมือช่ือ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง 
                 (                                               ) 

ตําแหน่ง............................................................................... 



 
 

๒

 
คําเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กนิหกเดือน หรือปรบัไม่เกินห้าหมื่นบาท หรอืทั้งจํา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกจิการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจง้การประกอบกจิการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกจิการตามคําสัง่ศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกจิการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบัตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ต้ังของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายใด ผูป้ระกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้ันด้วย 
 
 
       ลงช่ือ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   ) 
 
 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า  “นํ้ามันเช้ือเพลิง”  ตามพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ให้ครอบคลุมถึงนํ้ามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซธรรมชาติ  ดังน้ัน  
สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง  ให้ครอบคลุมถึง
การประกอบกิจการนํ้ามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซธรรมชาติ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


