
 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดแบบและรายการบัญชีเก่ียวกับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นาํเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  ซื้อ  กลั่น  ผลิต  ได้มา  จําหน่ายไปแล้ว  และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน 

ของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อกําหนดแบบและรายการเก่ียวกับปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  ซื้อ  กลั่น  ผลิต  ได้มา  จําหน่ายไปแล้ว  และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนของผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา  ๑๐  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  กําหนดแบบและรายการบัญชีเก่ียวกับ
ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซื้อ  กลั่น  ผลิต  ได้มา  จําหน่ายไปแล้ว  
และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๐  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๐  ส่งบัญชีเก่ียวกับปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซื้อ  กลั่น  ผลิต  ได้มา  จําหน่ายไปแล้ว  และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  ตามแบบและรายการที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(๑) การแจ้งสรุปปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซื้อ  กลั่น  ผลิต  ได้มา  
จําหน่าย  และที่เหลืออยู่  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๓ 

(๒) การแจ้งรายละเอียดการนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๔ 
(๓) การแจ้งรายละเอียดปริมาณการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๕ 
(๔) การแจ้งรายละเอียดปริมาณการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗   

และมาตรา  ๑๐  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๖ 
(๕) การแจ้งรายละเอียดปริมาณการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายในราชอาณาจักร  

จําแนกตามประเภทธุรกิจ  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๖/๑ 
(๖) การแจ้งรายละเอียดปริมาณการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายในราชอาณาจักร  

จําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวัดต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๖/๒ 
(๗) การแจ้งรายละเอียดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  ๒๑๗ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้ส่งบัญชีตามข้อ  ๓  จํานวน  ๑  ชุดไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  โดยย่ืนส่งด้วยตนเอง  
หรือส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 



แผ่นที่…./.…

ธพ.ธ ๒๑๔

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ยานพาหนะ ประเทศต้นทาง คลังปลายทาง

(ระบุ) ที่ขนนํา้มัน ที่รับนํา้มัน เหรียญสหรัฐ/บาเรล บาท/ลิตร

หมายเหตุ ๑.การขนส่งโดยเรือให้ระบุปริมาณเป็นรายเที่ยว

๒.การขนส่งโดยยานพาหนะอื่นให้ระบุปริมาณรวมในแต่ละเส้นทาง

  ( ลงชื่อ ) ....................................................................... ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ................................................................... )

แบบแจง้รายละเอียดการนาํนํ้ามนัเชื้อเพลิงเขา้มาในราชอาณาจกัร

ชื่อผูค้า้นํ้ามนั………………………………………………………………………… เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ปริมาณรหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง

ราคา  CIF



แผ่นที่…./.…

ธพ.ธ ๒๑๔

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ยานพาหนะ ประเทศต้นทาง คลังปลายทาง

(ระบุ) ที่ขนนํา้มัน ที่รับนํา้มัน เหรียญสหรัฐ/บาเรล บาท/ลิตร

หมายเหตุ ๑.การขนส่งโดยเรือให้ระบุปริมาณเป็นรายเที่ยว

๒.การขนส่งโดยยานพาหนะอื่นให้ระบุปริมาณรวมในแต่ละเส้นทาง

  ( ลงชื่อ ) ....................................................................... ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ................................................................... )

แบบแจง้รายละเอียดการนาํนํ้ามนัเชื้อเพลิงเขา้มาในราชอาณาจกัร

ชื่อผูค้า้นํ้ามนั………………………………………………………………………… เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ปริมาณรหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง

ราคา  CIF



แผ่นที่........./.........

ธพ.ธ ๒๑๕

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

ทั้งสิ้น

  ( ลงชื่อ ) .............................................................................ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ................................................................... )

หมายเหตุ เป็นการจัดซื้อจากผู้ค้านํา้มันทุกราย ตั้งแต่ผู้ค้านํา้มันตามมาตรา ๗  มาตรา ๑๐ และผู้ค้านํา้มันรายอื่นๆ

ชื่อผู้ขาย (ผู้ค้านํา้มันรายอื่นๆ)
รหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร

ชื่อผูค้า้นํ้ ามนั…………………………………………………………………………เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ชื่อผู้ขาย (ผู้ค้านํา้มันตามมาตรา ๗) ชื่อผู้ขาย (ผู้ค้านํา้มันตามมาตรา ๑๐)



แผ่นที่........./.........

ธพ.ธ ๒๑๖

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

ทั้งสิ้น

  ( ลงชื่อ ) ............................................................................ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ..................................................................... )

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ามนัเชื้อเพลิงใหผู้ค้า้นํ้ามนัตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐

ชื่อผูค้า้นํ้ามนั………………………………………………………………………… เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

รหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง
ชื่อผู้ซื้อ (ผู้ค้านํา้มันตามมาตรา ๗) ชื่อผู้ซื้อ (ผู้ค้านํา้มันตามมาตรา ๑๐)



แผ่นที่…./.…

ธพ.ธ ๒๑๖/๑

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณ

รหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง สถานีบริการ ผู้ประกอบการขนส่ง อุตสาหกรรม อื่นๆ รวมทั้งสิ้น

  ( ลงชื่อ ) ............................................................................. ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ....................................................................... )

แบบแจง้รายละอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ามนัเชื้อเพลิงใหก้ลุ่มลูกคา้ทัว่ไปภายในราชอาณาจกัร  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

ชื่อผูค้า้นํ้ามนั………………………………………………………………………… เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ร้านค้านํา้มัน



ธพ.ธ ๒๑๖/๒

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ ามนัเชื้อเพลิงใหก้ลุ่มลูกคา้ทัว่ไปภายในราชอาณาจักร จําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวดัต่าง ๆ       ชนิดนํ้ ามนัเชื้อเพลิง…………………………….              

ปริมาณ : พันลิตร ณ อณุหภมูทิี่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

สถานบีริการ ร้านค้านํา้มนั ผู้ประกอบการขนส่ง อตุสาหกรรม อื่นๆ ทั้งสิ้น

กรุงเทพและปริมณฑล

1 กรงุเทพมหานคร

2 สมุทรปราการ

3 นนทบุรี

4 ปทุมธานี

ภาคกลาง

5 พระนครศรีอยุธยา

6 อ่างทอง

7 ลพบุรี

8 สงิห์บุรี

9 ชัยนาท

10 สระบุรี

ภาคตะวนัออก

11 ชลบุรี

12 ระยอง

13 จนัทบุรี

14 ตราด

15 ฉะเชิงเทรา

16 ปราจนีบุรี

17 นครนายก

18 สระแก้ว

   ( ลงชื่อ ) ........................................................................ ผู้ค้านํา้มนั/ผู้รับมอบอาํนาจ

               ( ..........................................................................)

ชื่อผูค้า้นํ้ ามนั…………………………………………………………………………เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ลาํดบัที่ จงัหวัด



ธพ.ธ ๒๑๖/๒

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ ามนัเชื้อเพลิงใหก้ลุ่มลูกคา้ทัว่ไปภายในราชอาณาจักร จําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวดัต่าง ๆ       ชนิดนํ้ ามนัเชื้อเพลิง…………………………….              

ปริมาณ : พันลิตร ณ อณุหภมูทิี่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

สถานบีริการ ร้านค้านํา้มนั ผู้ประกอบการขนส่ง อตุสาหกรรม อื่นๆ ทั้งสิ้น

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน

19 ขอนแก่น

20 อดุรธานี

21 เลย

22 หนองคาย

23 บงึกาฬ

24 มหาสารคาม

25 ร้อยเอด็

26 กาฬสนิธุ์

27 สกลนคร

28 นครพนม

29 มุกดาหาร

 ตอนล่าง

30 นครราชสมีา

31 บุรีรัมย์

32 สรุินทร์

33 ศรีสะเกษ

34 อบุลราชธานี

35 ยโสธร

36 ชัยภมูิ

37 อาํนาจเจริญ

38 หนองบวัลาํภู

   ( ลงชื่อ ) ........................................................................ ผู้ค้านํา้มนั/ผู้รับมอบอาํนาจ

               ( ..........................................................................)

ลาํดบัที่ จงัหวัด

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ชื่อผูค้า้นํ้ ามนั…………………………………………………………………………เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………



ธพ.ธ ๒๑๖/๒

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ ามนัเชื้อเพลิงใหก้ลุ่มลูกคา้ทัว่ไปภายในราชอาณาจักร จําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวดัต่าง ๆ       ชนิดนํ้ ามนัเชื้อเพลิง…………………………….              

ปริมาณ : พันลิตร ณ อณุหภมูทิี่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

สถานบีริการ ร้านค้านํา้มนั ผู้ประกอบการขนส่ง อตุสาหกรรม อื่นๆ ทั้งสิ้น

ภาคเหนือ

 ตอนบน

39 เชียงใหม่

40 ลาํพูน

41 ลาํปาง

42 อตุรดติถ์

43 แพร่

44 น่าน

45 พะเยา

46 เชียงราย

47 แม่ฮ่องสอน

 ตอนล่าง

48 นครสวรรค์

49 อทุยัธานี

50 กาํแพงเพชร

51 ตาก

52 สโุขทยั

53 พิษณโุลก

54 พิจติร

55 เพชรบูรณ์

   ( ลงชื่อ ) ........................................................................ ผู้ค้านํา้มนั/ผู้รับมอบอาํนาจ

               ( ..........................................................................)

ชื่อผูค้า้นํ้ ามนั…………………………………………………………………………เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ลาํดบัที่ จงัหวัด



ธพ.ธ ๒๑๖/๒

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณการจําหน่ายนํ้ ามนัเชื้อเพลิงใหก้ลุ่มลูกคา้ทัว่ไปภายในราชอาณาจักร จําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวดัต่าง ๆ       ชนิดนํ้ ามนัเชื้อเพลิง…………………………….              

ปริมาณ : พันลิตร ณ อณุหภมูทิี่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ปริมาณรวม

สถานบีริการ ร้านค้านํา้มนั ผู้ประกอบการขนส่ง อตุสาหกรรม อื่นๆ ทั้งสิ้น

  ภาคตะวนัตก

56 ราชบุรี
57 กาญจนบุรี
58 สพุรรณบุรี
59 นครปฐม
60 สมุทรสาคร
61 สมุทรสงคราม
62 เพชรบุรี
63 ประจวบครีีขันธ์
  ภาคใต้

 ตอนบน

64 นครศรีธรรมราช
65 กระบี่
66 พังงา
67 ภเูกต็
68 สรุาษฎร์ธานี
69 ระนอง
70 ชุมพร
 ตอนล่าง

71 สงขลา
72 สตลู
73 ตรัง
74 พัทลุง
75 ปัตตานี
76 ยะลา
77 นราธวิาส

ปริมาณรวมทั้งสิ้น

   ( ลงชื่อ ) ........................................................................ ผู้ค้านํา้มนั/ผู้รับมอบอาํนาจ

               ( ..........................................................................)

ชื่อผูค้า้นํ้ ามนั…………………………………………………………………………เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

ลาํดบัที่ จงัหวัด



แผ่นที่…./.…

ธพ.ธ ๒๑๗

ปริมาณ : พันลิตร ณ อุณหภมูิที่ ๓๐ 
๐
 C หรือ ๘๖

 ๐
 F

ยานพาหนะ ชื่อคลัง ประเทศปลายทาง

(ระบุ) ที่ส่งออก ที่รับนํา้มัน เหรียญสหรัฐ/บาเรล บาท/ลิตร

 

หมายเหตุ ๑.  การขนส่งโดยเรือให้ระบุปริมาณเป็นรายเที่ยว

๒.  การขนส่งโดยยานพาหนะอื่นให้ระบุปริมาณรวมในแต่ละเส้นทาง

๓.  ราคา  FOB  โดยประมาณ

  ( ลงชื่อ ) ...................................................................ผู้ค้านํา้มัน/ผู้รับมอบอาํนาจ

            ( ............................................................ )

แบบแจง้รายละเอียดปริมาณนํ้ามนัเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัร

ชื่อผูค้า้นํ้ามนั………………………………………………………………………… เลขที่ใบทะเบียน…………………………………………………

ประจํางวดเดือน………………................…………..พ.ศ………………................…….....

รหัส ชนิดนํา้มันเชื้อเพลิง

ราคา  FOB

ปริมาณ


