
 
 

ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  

สถานท่ีย่ืน แบบคาํขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

.................................................... 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหน่ึง

และวรรคสอง ข้อ ๕๘ วรรคหน่ึง ข้อ ๕๙ วรรคหน่ึง และข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน    
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
ส่วนที่ ๑ 
น้ํามัน 

ข้อ ๒ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามข้อ ๔๓ (๑) - (๔) ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการน้ันต้ังอยู่ 
ข้อ ๓  ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามข้อ ๔๔(๑)-(๙) 

ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบคําขอ พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ผู้ประกอบกิจการคลังนํ้ามัน สถานีบริการนํ้ามันประเภท ฉ  ระบบการขนส่งนํ้ามัน  
ทางท่อ  ให้ย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

  (๒) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการนํ้ามันประเภท ก  
สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข  สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ    
ลักษณะที่สอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

  (๓) ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภท ก  สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข    
สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง  สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง  ในเขตจังหวัดอ่ืน
นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการน้ัน
ต้ังอยู่ 



- ๒ - 
 

  (๔) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด 

  (๕) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม  คลังนํ้ามัน  ระบบการขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อ  เฉพาะในส่วนของนํ้ามันดิบที่อยู่ในกํากับดูแลของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม  
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.๒๕๑๔ ให้ย่ืน ณ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

  (๖) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งนํ้ามัน ประเภทรถขนส่งนํ้ามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 

  (๗) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งนํ้ามัน ประเภทรถขนส่งนํ้ามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดอื ่น ให้ยื ่น ณ สํานักงาน    
พลังงานจังหวัด 

  (๘) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งนํ้ามัน ประเภทรถขนส่งนํ้ามันชนิดรถก่ึงพ่วงและรถขนส่ง
นํ้ามันที่ใช้เติมนํ้ามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งนํ้ามัน ให้ย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 

  (๙) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งนํ้ามันที่ผลิตขึ้นนับแต่วันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ     
นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓      
ณ กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๔ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  แบบใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และแบบคําขอโอน
ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ตามท่ีกําหนดในข้อ ๓  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปน้ี 
    (๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ 
    (๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการขนส่ง
นํ้ามันทางท่อ  ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ท 
    (๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนส่งนํ้ามัน   
ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ข 
    (๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒ 

  (๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.น.๓ 
    (๖) แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  ให้ใช้แบบ 
ธพ.น.๔ หรือ ธพ.น.๔ท หรือ ธพ.น.๔ข แล้วแต่กรณี 
    (๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ 
ธพ.น.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
    (๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.น.๕ 
    (๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใ้ช้แบบ ธพ.น.๖ 

ส่วนที่ ๒ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๕ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๕) - (๗) ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการ
ประกอบกิจการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี 



- ๓ - 
 

  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  (๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานพลังงาน

จังหวัด 
ข้อ ๖ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาม ข้อ ๔๔   

(๑๐) - (๑๘)  ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบ  
คําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด 
ข้อ ๗ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต

แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาต 
ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามท่ีกําหนดในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปน้ี 
    (๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ 
    (๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ท 
    (๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  สําหรับถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ข 
    (๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๒ 

  (๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใ ห้ใช้แบบ ธพ.ก.๓ 
    (๖) แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๔ 
หรือ ธพ.ก.๔ท หรือ ธพ.ก.๔ข แล้วแต่กรณี 
    (๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ 
ธพ.ก.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
    (๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๕ 
    (๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๖ 

ส่วนที่ ๓ 
ก๊าซธรรมชาติ 

ข้อ ๘ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามข้อ ๔๓ (๘) ของกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๙ ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔     
(๑๙) - (๒๓) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบคําขอ 
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามประกาศน้ี  ให้หมายถึงใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ตามกฎกระทรวง
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



- ๔ - 
ข้อ ๑๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต

แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาต 
ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามท่ีกําหนดในข้อ ๙ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปน้ี 
    (๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ 
    (๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ท 
    (๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ สําหรับถังขนส่ง        
ก๊าซธรรมชาติ  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ข 
    (๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๒ 

  (๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๓ 
  (๖) แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๔ 

หรือ ธพ.ช.๔ท หรือ ธพ.ช.๔ข แล้วแต่กรณี 
    (๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ 
ธพ.ช.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
    (๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๕ 
    (๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๖ 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายวีระพล  จริประดิษฐกุล 
(นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 



แบบ ธพ.น.๑

ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญำต
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต...........……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. สถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..…………………………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๓



แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน  O น.ส.๓  O น.ส.๓ก  O ส.ค.๑  O อื่นๆ ………………...................................…………
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
      ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ ส ำเนำหนังสือแจง้กำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอ่สร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ำมัน ระบบท่อดับเพลิง 
      ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือแยกน้ ำปนเปือ้นน้ ำมัน ระบบอปุกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และส่ิงปลูก
      สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๓ ชุด 
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตท ำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
      ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ท ำส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

หน้ำ ๒ จำก ๓



แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขออนุญำต
 ๖.๑ ขอ้มูลภำชนะบรรจนุ้ ำมัน

 ไวไฟน้อย
 ไวไฟปำนกลำง
 ไวไฟมำก

 ๖.๒ ขอ้มูลอื่นๆ (ถำ้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ประเภทภำชนะ ขนำด จ ำนวน ปริมำตรรวม (ลิตร)

ปริมำตรรวม (ลิตร)

หน้ำ ๓ จำก ๓

ชนิดน้ ำมัน ประเภทน้ ำมัน



แบบ ธพ.น.๑ท

 คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
    ระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................ วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
 ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………

กรมธุรกิจพลังงาน

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๓. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้า ๑ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๑ท
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต
๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต
☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
☐ สําเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขปแสดงตําแหน่งที่ตั้งของระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํานวน ๓ ชุด
☐ แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํานวน ๓ ชุด
☐ แบบก่อสร้างระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี จํานวน ๓ ชุด 
☐ รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สําเนาหนังสือหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
      ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ สําเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
      (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อ่ืนๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................☐ อ่ืนๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๑ท
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๕. รายการที่ขออนุญาต
 ๕.๑ ชื่อระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ .................................................................…..............................................................................................

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตรปริมาตร

ปริมาตร

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

ความยาว

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

ปริมาตร
ลําดับที่

ท่อขนาด
ปลายทางต้นทาง

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร

น้ิว กิโลเมตร ลิตร
ความยาวรวม กิโลเมตร ลิตร

 ๕.๒ ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ลําดับที่
ปริมาตร

ปริมาตร
ปริมาตรรวม

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว

ต้นทาง ปลายทาง
ท่อขนาด ความยาว

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

ลําดับที่
ต้นทาง ปลายทาง

ท่อขนาด ความยาว ปริมาตร

หน้า ๓ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๑ข

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
             ถังขนส่งน  ำมัน

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต…………………………..........…………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๓. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….….......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ………………......……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒



แบบ ธพ.น.๑ข
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
๔. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ถำ้มี)
☐ แบบกอ่สร้ำงถงัขนส่งน้ ำมัน ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบและอปุกรณ์อื่น 
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๕. รำยกำรที่ขออนุญำต
๕.๑ ขอ้มูลถงัขนส่งน้ ำมัน
ชนิดน้ ำมัน ☐ ไวไฟน้อย ☐ ไวไฟปำนกลำง ☐ ไวไฟมำก
ขนำดถงัขนส่งน้ ำมัน ช่อง ลิตร
 ๕.๒ ขอ้มูลยำนพำหนะ

☐ รถขนส่งน้ ำมัน 
ประเภท    ☐ รถบรรทุก     ☐ รถกึ่งพ่วง

 ชนิดยำนพำหนะ ☐ รถเติมน้ ำมันให้อำกำศยำนภำยในสนำมบิน
ประเภท    ☐ รถบรรทุก     ☐ รถกึ่งพ่วง

☐ รถไฟขนส่งน้ ำมัน 
 หมายเลข    ทะเบียนรถ    คัสซี    แคร่รถไฟ   .................................................................................................
 ๕.๓ ขอ้มูลอื่นๆ (ถำ้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้ำ ๒ จำก ๒

จ ำนวนช่องจ ำนวนช่อง ปริมำตรรวม



 

 
 
 
 
ใบอนุญาตเลขที่......................................                      แบบ ธพ.น.๒ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
            ใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................... 

 

 ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

.............................................................................................. 
ที่อยู่…………....................................................................................................... 

 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

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

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

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 
 

 

 

 ผู้อนญุาต  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ใช้ประกอบกับสมุดบันทึกรายการประกอบใบอนุญาต 

             (๒) รหัสหมายเลข ......................................................... 



แบบ ธพ.น.๓

ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำร

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอต่ออำยใุบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต เลขที.่....................................................................................... หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒



แบบ ธพ.น.๓
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอต่ออำยใุบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอต่ออำยใุบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอต่ออำยใุบอนุญำต
☐ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................

ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ สถำนที่เกบ็รักษำน้ ำมัน ลักษณะที่ สำม
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ คลังน้ ำมัน
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถงัขนส่งน ้ำมัน หมำยเลข    ทะเบียนรถ    คัสซี    แคร่รถไฟ   ........................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
 และขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร

หน้ำ ๒ จำก ๒



แบบ ธพ.น.๔

ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต เลขที.่....................................................................................... หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
     ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..……………………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่



แบบ ธพ.น.๔
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร (เดิม)
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยำยแนวเขตสถำนประกอบกำร
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
      ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ ส ำเนำหนังสือแจง้กำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอ่สร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ำมัน ระบบท่อดับเพลิง 
      ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือแยกน้ ำปนเปือ้นน้ ำมัน ระบบอปุกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และส่ิงปลูก
      สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๓ ชุด 
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตท ำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
      ส ำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยส ำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ท ำส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๒ จำก ๒

 และขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
 ค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน



แบบ ธพ.น.๔ท

ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
        ระบบกำรขนส่งน  ำมันทำงท่อ

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต เลขที.่....................................................................................... หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
     ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ .............................................................…......................................................................................................
๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่



แบบ ธพ.น.๔ท
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร (เดิม)
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยำยแนวเขตสถำนประกอบกำร
☐ ส ำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยนิยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
      ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ ส ำเนำหนังสือแจง้กำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขปแสดงต ำแหน่งที่ต้ังของระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ จ ำนวน ๓ ชุด
☐ แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ จ ำนวน ๓ ชุด
☐ แบบกอ่สร้ำงระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ ระบบควำมปลอดภัย ระบบและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๓ ชุด 
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส ำเนำสัญญำประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แกผู้่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอนัเกดิจำกกำร
      ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ำมำยื่นกอ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 ค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
 และขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร

หน้ำ ๒ จำก ๒



แบบ ธพ.น.๔ข

ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
                  ถังขนส่งน  ำมัน

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต เลขที.่....................................................................................... หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
     ถงัขนส่งน ้ำมัน หมำยเลข    ทะเบียนรถ    คัสซี    แคร่รถไฟ   ........................................................................................

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่



แบบ ธพ.น.๔ข
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร (เดิม)
☐ ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ถำ้มี)
☐ แบบกอ่สร้ำงถงัขนส่งน้ ำมัน ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบและอปุกรณ์อื่น แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๓ ชุด
☐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงและระบบที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้ำ ๒ จำก ๒

 ค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและขอ้ควำม
 ดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร



แบบ ธพ.น.๕

คําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................ วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต
 ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ผู้ขอโอนใบอนุญาต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………

กรมธุรกิจพลังงาน

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต
 ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 ๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๒.๔ ที่อยู่ผู้รับโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๓. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................ หมดอายุวันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

หน้า ๑ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอํานาจ (ต่อ)
๔. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
 ๔.๑ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
 ๔.๒ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๕. ผู้ติดต่อประสานงาน
 ๕.๑ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้ขอโอนใบอนุญาต ๕.๑ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
 ๕.๒ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองยานพาหนะขนส่งนํ้ามันของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
      ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อ่ืนๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. รายการที่ขอโอนใบอนุญาต
☐ สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................

ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ สถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่ สาม
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ คลังนํ้ามัน
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ ระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ .................................................................….......................................................................................................☐ ระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถังขนส่งนํ้ามัน หมายเลข   ☐ ทะเบียนรถ   ☐ คัสซี   ☐ แคร่รถไฟ   ........................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยื่นคําขอ  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หมายเหตุ * กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

             ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 คําขอโอนใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน
 และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

หน้า ๓ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๖

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต (เดิม) เลขที.่................................................................. หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
☐ สูญหำย                 ☐ ถกูท ำลำยในสำระส ำคัญ

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่



แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ หลักฐำนกำรแจง้ควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกจิกำรสูญหำย กรณีสูญหำย
☐ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรเดิมที่ถกูท ำลำยในสำระส ำคัญ กรณีถกูท ำลำย และอื่นๆ
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่รับใบแทนใบอนุญำต
☐ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................

ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ สถำนที่เกบ็รักษำน้ ำมัน ลักษณะที่ สำม
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ คลังน้ ำมัน
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถงัขนส่งน ้ำมัน หมำยเลข    ทะเบียนรถ    คัสซี    แคร่รถไฟ   ........................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
 และขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร

หน้ำ ๒ จำก ๒



 
 

 
 

แบบ ธพ.ป.๑ 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 

 
 

 

 
 
 

เขียนที่…..………………………............................ 
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….…..... 

 

 ๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..…………. 
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......…. 
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง……………….............….……..อ าเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….…. 
รหัสไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท์……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….…………. 
ชื่อส านักงาน…………………….............……….ตั้งอยู่เลขที่….......….หมู่ที่…...….ตรอก/ซอย……...................…………… 
ถนน…………….…….……...............…..ต าบล/แขวง………........……….….....……..อ าเภอ/เขต…….....…….…….…….….. 
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย์…............……..โทรศัพท์…….......…....……….โทรสาร…….......…….……… 
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......…………………. 
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีส านักงานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขที่………..........….หมู่ที่.…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….… 
ต าบล/แขวง……...............………อ าเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย์…......………..… 
โทรศัพท์……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ต าแหน่ง…….....................………..… 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
 

 ๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการด าเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพ่ือการจ าหน่าย/ใช้เอง  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...........…………….ตั้งอยู่เลขท่ี……............….. 
หมู่ที่…......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ต าบล/แขวง……............….………..…… 
อ าเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย์………..............…….... 
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร………………………………. 
 ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

เลขรับที.่...................................... 
วันที่............................................. 
ลงชื่อ..........................ผู้รับใบแจ้ง 



 

 
๒ 

 
ประเภท 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ชนิด 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ภาชนะบรรจุ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. เอกสารประกอบการแจ้ง 
 (๑) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๓) ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๔) ส าเนาหรือภาพถ่าย    โฉนดที่ดิน    น.ส. ๓    น.ส. ๓ ก    ส.ค. ๑ 
               เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ 
 (๕) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 (๖) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตท าทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณท่ีได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือล าน้ าสายนั้น 

(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓ ชุด 
 (๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จ านวน ๓ ชุด 
 
 
 



 

 
๓ 

 

 (๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ จ านวน ๓ ชุด 
 (๑๐) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๑ ชุด 
 (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบ 
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน…………....ฉบับ 
 (๑๒) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
        …………………………………………………………………………………………………........................................ 
        ………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
 
     ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผู้แจ้ง 
                    (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

   ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
    ๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวก าหนดให้ต้องประทับตรา 
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย 
    ๔. ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ ามันปิโตรเลียมดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ 
    ๕. ชนิดน้ ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย 
    ๖. ภาชนะบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน ถังน้ ามัน ถังเก็บน้ ามัน 
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 



 

 
๔ 

 
ค าเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   ) 



 
 
 

แบบ ธพ.ป.๒ 

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ใบรับแจ้ง เลขท่ี…………………… 
        ส่วนราชการ 
 
            วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........…… 
 
 ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพ่ือแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........……… 
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการด าเนินการ บ้านเลขที่….........….....หมู่ที่…........…ตรอก/ซอย…..........………………………… 
ถนน…………........………………….ต าบล/แขวง……..........……....………….…..อ าเภอ/เขต………...........……….…………. 
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท์………….......….…..…โทรสาร……........…..…….. 
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………....…………..............…….ตั้งอยู่เลขท่ี…................หมู่ที.่.....….. 
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ต าบล/แขวง……………....………อ าเภอ/เขต…….............……. 
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท์………:.......…..….…..…โทรสาร………..........…….. 
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะด าเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................………………………… 
เพ่ือการจ าหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด………….....................… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................…… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด……..................………… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม                 มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ                 จ านวน…......………….…ถัง  มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
 
     (ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง 
                 (                                               ) 

ต าแหน่ง............................................................................... 



 

 
๒ 

 
ค าเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   ) 
 
 



แบบ ธพ.ก.๑ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
     

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website............................................................... .................... 

๒. สถานประกอบการ 
ชื่อสถำนประกอบกำร............................................................................................................................. ....................................... 
เลขที่.................. ห้อง.................. ชั้น.................. อาคาร................................................................................... หมู่ที.่................ 
ซอย........................................................ ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.............................................. 

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail..................................................................................... .......................................................................................................  
 

หน้ำ ๑ จำก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
  (๒) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  (๓) ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส.๓  น.ส.๓ก  ส.ค.๑  อ่ืนๆ............................................... 
  (๔) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก 
 หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
  (๕) ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  (๖) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้ า 
 ดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบ 
 ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชุด 
  (๗) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
  (๘) หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  (๙) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน 
 ส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ให้น ามายื่นก่อน 
 พิจารณาออกใบอนุญาต) 
  (๑๐) ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก 
   การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
  (๑๑) หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ ามัน 
  (๑๒) หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  (๑๓) ส าเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) เฉพาะคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานที่บรรจุก๊าซ 
   ปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ 
  (๑๔) อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................ ................................ 
     ............................................................................................. ...................................................................................................  
 
 
หมายเหต ุ
* สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานท่ีใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจากถังเก็บและจา่ยก๊าซ ไมต่้องยื่นหลักฐานตาม (๖) 
  เฉพาะระบบบ าบดัน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (๙) และ (๑๑) 
** สถานท่ีเก็บรักษากา๊ซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานท่ีใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจากถังก๊าซปโิตรเลยีมเหลวหุงต้ม ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม 
   (๕) (๖) เฉพาะระบบท่อดับเพลงิ ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบป้องกันอันตรายจาก 
   ฟ้าผ่า (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) 
 

หน้ำ ๒ จำก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ 
๖. ข้อมูลภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรลียมเหลว 

 

ประเภท ปริมำตรต่อถัง (ลิตร) จ ำนวน (ถัง) ปริมำณรวม (ลิตร) 
๑. ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว    
    
    
    
    
    
    
    
๒. ถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม    
    
    
    
    
    
    
    

ปริมาณรวม  
 
๗. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................ ............................................................................................. 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต 

         (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 

หน้ำ ๓ จำก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๑ท 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
ชื่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................ ...........................................................................  

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน 
 ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ านวน ๓ ชุด 
 แบบก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ สถานี ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  
    แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชดุ 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี............................................................................................................................ ................................................... 
    .............................................................................................................................. .................................................................... 
    ............................................................................................... ................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    .............................................................................................................................. .................................................................... 
    ................................................................... ........................................................... .................................................................... 
    ............................................................................................................................ ...................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    .............................................................................................................................. .................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    .............................................................................................................................. .................................................................... 
    .............................................................................................................. .................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................................................................... 

 
 

หน้า ๒ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ 
๖. ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ล ำดับที่ 
............ 

ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง............................................................................. 
ท่อขนำด.......................นิ้ว ควำมยำว...........................กิโลเมตร ปริมำตร.....................................ลิตร 

ความยาวรวม....................................กิโลเมตร ปริมาตรรวม....................................ลิตร 
 
๗. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................ ............................................................................................. 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต 

         (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 

หน้ำ ๓ จำก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๑ข 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๓. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail............................................................................................................. ............................................................................... 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๒ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
 

๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
 แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบและอุปกรณ์อ่ืน  
    แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชดุ 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ ามัน 
 หนังสือรับรองถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ส ำเนำทะเบียนรถ 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี............................................................................................................................ ................................................. 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ 
๕. ข้อมูลถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

ชนิดยำนพำหนะ 
 รถขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  รถบรรทุกหกล้อ  รถบรรทุกสิบล้อ 
     รถก่ึงพ่วง 
 รถไฟขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

หมำยเลข  ทะเบียนรถ  แคร่รถไฟ ....................................................................................................................................... 
ขนำดถัง...................................................ลิตร 
 
๖. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................................. ............................................................ 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต 
         (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 

หน้ำ ๒ จำก ๒ 



ใบอนุญาตเลขที่......................................                   แบบ ธพ.ก.๒ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................... 

 

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

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

ที่อยู่……………………….............………….............................................................. 
........................................................... ............................................................... 

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

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

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

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

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 
 ผู้อนุญาต 

 



แบบ ธพ.ก.๓ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ 
      

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูไ้ด้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต............................................................................................................................................... ......... 
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี......................................................... ................................. หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๒ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอต่ออายใุบอนุญาต 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี.................................................................................................... ....................................................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต โดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำร
หลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต 

           (                                  ) 
               วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



แบบ ธพ.ก.๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
      

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ไดร้ับใบอนุญำต........................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ไดร้ับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี......................................................... ................................. หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ.................................................................... .......................... 
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................... 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail................................................................................................................................................... ......................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ๕.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
    ๕.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี) 
 ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ 
 ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก 
    หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
 ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้ า 
    ดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน 
    อันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชุด 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วน 
    บุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณา 
    ออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ ามัน 
 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี......................................................................................... ................................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ................................................................................................................................................................... .......................... 
    .................................................................................................... .........................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 

หน้า ๒ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
๖. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................ .................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................... ................................................................................... 
 
๗. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................... ................................................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ไดร้ับใบอนุญำต 

           (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๔ท 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ไดร้ับใบอนุญำต........................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ไดร้ับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website....... ............................................................................  

๒. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
 
๓. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
ชื่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ.............................................................................................................................  

๔. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................... 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail..................................................................................................................... ....................................................................... 

๕. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail............................................................................. ...............................................................................................................  
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ๖.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
    ๖.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี) 
 ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ 
 ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก 
    หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
 ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ านวน ๓ ชุด 
 แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ านวน ๓ ชุด 
 แบบก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ สถานี ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  
    แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชดุ 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี............................................................................................................................... ........................................... 
    ................................................................................... ..........................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    .......................................................................................................................................... ................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ....................................................................................................................................................................................... ...... 
    ........................................................................................................................ ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................... .............. 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ....................................................................................................................................................................................... ...... 
    ........................................................................................................................ ..................................................................... 
 
 

หน้ำ ๒ จำก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
๗. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................... ................................................................................... 
 
๘. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ไดร้ับใบอนุญำต 

           (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๔ข 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ไดร้ับใบอนุญำต........................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ไดร้ับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
 
๓. ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
หมำยเลขทะเบียนรถ / หมำยเลขแคร่รถไฟ....................................................................................................................................  

๔. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................... 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๕. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ๖.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
    ๖.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี) 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
 ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
 แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบความปลอกภัย ระบบและอุปกรณ์อ่ืน แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชุด 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ ามัน 
 หนังสือรับรองถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี....................................................................................................... ................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ....................................................................................................................................................................................... ...... 
    ........................................................................................................................ ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................... .............. 
    ................................................................................................................ ............................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ....................................................................................................................................................................... ...................... 
    ........................................................................................................ ..................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................................................... .............................. 
    ................................................................................................ .............................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ....................................................................................................................................................... ...................................... 
    ........................................................................................ .....................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
 

หน้า ๒ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
๗. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ........................ 
 
๘. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
........................................................................................... ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต 
           (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๕ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอโอนรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูโ้อนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้โอนใบอนุญำต..........................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้โอนใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญำต.....................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับโอนใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๓. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี......................................................... ................................. หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
๔. ผู้รับมอบอ านาจของผู้โอนใบอนุญาต (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๕. ผู้รับมอบอ านาจของผู้รับโอนใบอนุญาต (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail..................................................................................... .......................................................................................................  

๖. ผู้ติดต่อประสานงานของผู้โอนใบอนุญาต 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ.............................................................................................. 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๗. ผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับโอนใบอนุญาต 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอโอนใบอนุญาต 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอโอนใบอนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) ของผู้โอนและผู้รับโอน 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) ของผู้โอนและผู้รับโอน 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ขอโอน 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โอนกิจการให้บุคคลอ่ืนแล้ว 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือ 
    ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ผู้ช าระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิใช้ที่ดิน 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี............................................................................................................................ ............................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพ่ือประกอบ 
ค าขอรับใบอนุญาต โดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

 
       ลงชื่อ..............................................ผู้โอนใบอนุญาต/*ผู้ยื่นค าขอ 
            (                                  ) 
                วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

 
       ลงชื่อ..............................................ผู้รับโอนใบอนุญาต 
             (                                  ) 
                วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 
หมายเหตุ  *กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 
 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 



แบบ ธพ.ก.๖ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต................................................................................................ ........................................................ 
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website.................................................. ................................. 

๒. ใบอนุญาต (เดิม) 
ใบอนุญำตเลขท่ี................................................................ .......................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
  สูญหำย  ถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ 

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................... 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๒ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหาย (กรณีสูญหาย) 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ถูกท าลายในสาระส าคัญ (กรณีถูกท าลายและอ่ืนๆ) 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี......................................................................................................................................... .................................. 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต โดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำร
หลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต 
           (                                  ) 
              วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



 
 

 
 

แบบ ธพ.ป.๑ 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 

 
 

 

 
 
 

เขียนที่…..………………………............................ 
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….…..... 

 

 ๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..…………. 
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......…. 
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง……………….............….……..อ าเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….…. 
รหัสไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท์……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….…………. 
ชื่อส านักงาน…………………….............……….ตั้งอยู่เลขที่….......….หมู่ที่…...….ตรอก/ซอย……...................…………… 
ถนน…………….…….……...............…..ต าบล/แขวง………........……….….....……..อ าเภอ/เขต…….....…….…….…….….. 
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย์…............……..โทรศัพท์…….......…....……….โทรสาร…….......…….……… 
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......…………………. 
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีส านักงานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขที่………..........….หมู่ที่.…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….… 
ต าบล/แขวง……...............………อ าเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย์…......………..… 
โทรศัพท์……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ต าแหน่ง…….....................………..… 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
 

 ๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการด าเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพ่ือการจ าหน่าย/ใช้เอง  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...........…………….ตั้งอยู่เลขท่ี……............….. 
หมู่ที่…......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ต าบล/แขวง……............….………..…… 
อ าเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย์………..............…….... 
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร………………………………. 
 ๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........ 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง 
    ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

เลขรับที.่...................................... 
วันที่............................................. 
ลงชื่อ..........................ผู้รับใบแจ้ง 



 

 
๒ 

 
ประเภท 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ชนิด 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ภาชนะบรรจุ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. เอกสารประกอบการแจ้ง 
 (๑) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส าเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๓) ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 (๔) ส าเนาหรือภาพถ่าย    โฉนดที่ดิน    น.ส. ๓    น.ส. ๓ ก    ส.ค. ๑ 
               เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ 
 (๕) ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 (๖) ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตท าทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณท่ีได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางส าหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจ าหน่ายหรือขาย หรือส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือล าน้ าสายนั้น 

(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓ ชุด 
 (๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จ านวน ๓ ชุด 
 
 
 



 

 
๓ 

 

 (๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ จ านวน ๓ ชุด 
 (๑๐) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๑ ชุด 
 (๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบ 
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน…………....ฉบับ 
 (๑๒) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
        …………………………………………………………………………………………………........................................ 
        ………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
 
     ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผู้แจ้ง 
                    (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

   ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
    ๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวก าหนดให้ต้องประทับตรา 
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย 
    ๔. ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ ามันปิโตรเลียมดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ 
    ๕. ชนิดน้ ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย 
    ๖. ภาชนะบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน ถังน้ ามัน ถังเก็บน้ ามัน 
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 



 

 
๔ 

 
ค าเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   ) 



 
 
 

แบบ ธพ.ป.๒ 

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ใบรับแจ้ง เลขท่ี…………………… 
        ส่วนราชการ 
 
            วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........…… 
 
 ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพ่ือแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........……… 
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการด าเนินการ บ้านเลขที่….........….....หมู่ที่…........…ตรอก/ซอย…..........………………………… 
ถนน…………........………………….ต าบล/แขวง……..........……....………….…..อ าเภอ/เขต………...........……….…………. 
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท์………….......….…..…โทรสาร……........…..…….. 
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………....…………..............…….ตั้งอยู่เลขท่ี…................หมู่ที.่.....….. 
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ต าบล/แขวง……………....………อ าเภอ/เขต…….............……. 
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท์………:.......…..….…..…โทรสาร………..........…….. 
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะด าเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................………………………… 
เพ่ือการจ าหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด………….....................… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................…… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน/ใต้พ้ืนดิน เก็บน้ ามัน ชนิด……..................………… จ านวน…………….…ถัง 
                       มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ขวดน้ ามัน/กระป๋องน้ ามัน/ถังน้ ามัน เก็บน้ ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม                 มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ                 จ านวน…......………….…ถัง  มีปริมาณรวม………………………ลิตร 
 
     (ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง 
                 (                                               ) 

ต าแหน่ง............................................................................... 



 

 
๒ 

 
ค าเตือน 

 
  ๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  ๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓ 
  ๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
  ๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
  ๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 
๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒) 
  ๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
 
       ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง 
                     (                                                   ) 
 
 



เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................       วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต
๑) ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเปน็จริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บคุคลธรรมดา ☐ นิติบคุคล
๑.๒ ชือ่ตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต………..............………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบยีนนิติบคุคล

๑.๔ ที่อยูข่องผู้ขอรับใบอนุญาต 
เลขที่ ……………... หอ้ง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............……...
ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ………..........………….………………......
อ าเภอ/เขต …….….......................………….. จงัหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย ์……….….................
โทรศัพท ์………………….…....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……………………..
e-mail ………….....………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
2. ที่ตัง้สถานประกอบการ

ชือ่สถานประกอบการ.................………..…………………………………………………............................................................................................

เลขที่ ……………... หอ้ง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............……...

ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ………..........………….………………......

อ าเภอ/เขต …….….......................………….. จงัหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย ์……….….................

๓. ผู้ได้รับมอบอ านาจ

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ ……………... หอ้ง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............……...
ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ………..........………….………………......
อ าเภอ/เขต …….….......................………….. จงัหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย ์……….….................
โทรศัพท ์………………….….....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……………………
e-mail ……………….……………………………………………………………….......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........……………………...

โทรศัพท ์…………………......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………......

e-mail ……………….…………………………………………………………...............................................................................................................

แบบ ธพ.ช.1

 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 3

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต
5. เอกสารหลกัฐานที่ใช้ประกอบค าขอรบัใบอนุญาต
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
   ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน  O น.ส.๓  O น.ส.๓ก  O ส.ค.๑  O อืน่ๆ …………………………
  ส าเนาเอกสารแสดงวา่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธใิช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม
     จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
  ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวา่ด้วยการผังเมือง
  ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท าทางเชือ่มถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
     หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า
  ใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) และใบรับรองการกอ่สร้างอาคาร
     ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนย้ายอาคาร (อ.6)
  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) หรือส าเนาใบรับรองการกอ่สร้างอาคาร (กนอ.02/6)
     กรณีอยูใ่นพื้นที่ประกอบการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภยั ระบบทอ่ก๊าซรวมถึงเคร่ืองจกัรและ
      เคร่ืองมือที่เกีย่วข้อง ระบบทอ่ดับเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภยั แบบระบบไฟฟา้ ระบบปอ้งกันอันตรายจากฟา้ผ่า 

และส่ิงปลูกสร้างอืน่ แล้วแต่กรณี  จ านวน 2 ชุด ชุดละ.....................แผ่น
  แบบกอ่สร้างในแนวเขตสถานประกอบการ จ านวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
  รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ระบบไฟฟา้ ระบบท่อ และระบบอืน่ๆที่เกีย่วข้อง จ านวน ๑ ชุด

ชุดละ.....................แผ่น
  รายการอปุกรณ์ไฟฟา้ที่จะติดต้ังในบริเวณอนัตราย จ านวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
  หนังสือรับรองของวศิวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม จ านวน.....................แผ่น
  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานกา๊ซธรรมชาติ จ านวน........................แผ่น
  คู่มือปฏิบัติกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน จ านวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
  อืน่ ๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................

แบบ ธพ.ช.1
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แบบ ธพ.ช.1
ส่วนที่ 3: ลักษณะการประกอบกิจการ
6. รายการที่ขออนุญาต
 6.1 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
     - ข้อมูลถังเก็บและจา่ยก๊าซภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

6.2 สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
    - ข้อมูลระบบทอ่ก๊าซภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
จ านวนสายทอ่ยอ่ยที่มีอุปกรณ์วัดปริมาณในการซ้ือขายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีจ านวน........................สาย รายละเอียด ดังนี้

     - ข้อมูลถังเก็บและจา่ยก๊าซภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

6.3 คลังก๊าซธรรมชาติเหลว
     - ข้อมูลภาชนะบรรจกุ๊าซธรรมชาติเหลว

* ASME * ถังกักเก็บปดิสมบรูณ์ * อืน่ๆ
* ก๊าซธรรมชาติอัด * ก๊าซธรรมชาติเหลว

 6.4 ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเปน็จริงทกุประการ
ลงชือ่…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต  

(                                      )     
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 3 จาก 3

รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติทั้งสิน้

ชนิดภาชนะบรรจกุ๊าซธรรมชาติ
ชนิดก๊าซธรรมชาติ

ปริมาตร (ลิตร) จ านวน ปริมาตรรวม (ลิตร)

เดือน/ป ีที่ผลิตถัง ขนาดถัง (ลิตร) จ านวนรวม (ถัง)

รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 ลิตร
รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรเกิน 200 ลิตร

ยีห่อ้ มาตรฐานที่ใช้ผลิต

รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรเกิน 200 ลิตร
รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติทั้งสิน้

สายที่ ความดันขาเข้า (บาร์) ความดันขาออก (บาร์) ขนาดทอ่ที่ออกจากอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซ 
(นิ้ว)

ยีห่อ้ มาตรฐานที่ใช้ผลิต เดือน/ป ีที่ผลิตถัง ขนาดถัง (ลิตร) จ านวนรวม (ถัง)

รวมจ านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 ลิตร



เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ……….

สว่นที ่๑: ขอ้มูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จงัหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย ์……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

๒. ระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

ชื่อระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ .................................................................…...................................................................................

๓. บุคคลทีผู้่ขอรับใบอนุญาตแตง่ตัง้ให้มีอ านาจเตม็ในการตดิตอ่กับ ธพ. เพ่ือขอรับใบอนุญาต

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….…………………….....

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จงัหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย ์……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail ………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

๔. ผู้ตดิตอ่ประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail …………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

แบบ ธพ.ช.๑ท

หน้า ๑ จาก ๘

กรมธรุกิจพลังงาน

 ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



สว่นที ่๒: เอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอรับใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอรับใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
      นิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
☐ แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอยา่งง่าย (Simplified Flow Diagram) และแผนผังสังเขป (Location
      Plan) จ านวนอยา่งละ 2 ชดุ
☐ แบบรายละเอยีดและรายการค านวณท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในการออกแบบด้านความมัน่คงแขง็แรง ของระบบการขนส่ง
      กา๊ซธรรมชาติทางท่อ จ านวนอยา่งละ 2 ชดุ
☐ ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานด้านส่ิงแวดล้อมพร้อมด้วยรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ รายงานด้านส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณี จ านวนอยา่งละ 1 ชดุ
☐ แผนการจดัการด้านความปลอดภัยในการกอ่สร้าง จ านวน 2 ชดุ
☐ แผนการด าเนินงานโครงการกอ่สร้าง (Project Schedule) จ านวน ๒ ชดุ
☐ อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ...........................................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................................................................

แบบ ธพ.ช.๑ท

หน้า 2 จาก 8



ส่วนที ่๓: ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

6. แนวการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

แบบ ธพ.ช.1ท

หน้า 3 จาก 8

1

2

3

4

ส่วนที่ อ าเภอ จงัหวัด ขอ้มูลเพิม่เติม (เช่น จดุเร่ิมต้น จดุส้ินสุด จดุเชี่อมต่อ ฯลฯ)

5



7. ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

7.1 รายละเอยีด (หากมีมากกว่า 5 ส่วน โปรดจดัส่งเป็นเอกสารแนบ)

7.2 มาตรฐานทีใ่ช้ในการออกแบบติดต้ังระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ

☐ ASME B31.8 ☐ CSA Z662 ☐ PrEN 1555 ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................

หน้า 4 จาก 8

3

4

5

รวม

แบบ ธพ.ช.1ท

1

2

ปริมาตร
ของท่อ 

(×103 ลิตร)

ความลึก
(เมตร)

Class 
Location

ค่าความ
ดันสูงสุด

จ านวนจดุ
tie-in 
point

พืน้ทีพ่าดผ่าน
(ระบุอ าเภอ/จงัหวัด)

เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง
ใหญ่สุด 

(นิ้ว)

ความยาว 
ทอ่รวม

โดย
ประมาณ 
(กิโลเมตร)

ท่อ
ส่วนที่



7.3 วิธีการวางท่อผ่านพืน้ทีส่ าคัญ

        วิธีการวางท่อ
  การขดุเปิด การเจาะคว้าน     การเจาะลอด
(Open Cut) (Boring/Jacking)

☐ ทางน้ า/แม่น้ าล าคลอง ☐ ☐

☐ ทางถนน ☐ ☐

☐ ทางรถไฟ ☐ ☐

☐ พืน้ทีท่ีม่ีดินออ่นนุ่ม ☐ ☐

☐ แนวสายไฟฟา้แรงสูง ☐ ☐

☐ พืน้ทีอ่อ่นไหว ☐ ☐

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ☐ ☐

หน้า 5 จาก 8

พืน้ทีส่ าคัญ
(HDD)

ชื่อสถานที่/พืน้ที่

แบบ ธพ.ช.1ท

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐



8. จุดรับก๊าซธรรมชาติของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

หมายเหตุ:   จดุรับกา๊ซธรรมชาติ หมายถงึ จดุเร่ิมต้นของระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อทีย่ื่นขอรับใบอนุญาต เป็นจดุที่
ระบบฯ รับกา๊ซมาจากแหล่งกา๊ซอื่น หรือ แหล่งประกอบการอื่น

 รหัสจดุรับกา๊ซธรรมชาติ: 
1 = แหล่งกา๊ซบนบก   2 = แหล่งกา๊ซในทะเล   3 = LNG Terminal    4 = จากท่อของผู้ประกอบกจิการรายอื่น  
5 = อื่นๆ (โปรดระบุ)

รหัส ชื่อจดุรับ

แบบ ธพ.ช.1ท

จดุที่

หน้า 6 จาก 8

จดุรับกา๊ซธรรมชาติ
ต าแหน่ง GPS จดุรับกา๊ซเลขทีใ่บอนุญาตของจดุ

รับกา๊ซ (ถา้มี)
สถานทีรั่บกา๊ซ

(ระบุอ าเภอ/จงัหวัด)

1

2

3

4

5



9. สถานีตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

   9.1 จ านวน (แห่ง) ……………………….

   9.2 ต าแหน่งสถานีตรวจ/ปรับความดันกา๊ซ

รหัสประเภทสถานี:

1 = Block Valve (BV)  2 = Gate Station (GS)  3 = Regulating Station (RS)  4 = Off-Take Station (OTS) 
5 = Pressure Reducing Station (PRS)  6 = อื่นๆ (โปรดระบุ)

หน้า 7 จาก 8

5

6

7

9

10

8

ล าดับ

1

2

3

4

แบบ ธพ.ช.1ท

ชื่อสถานี
รหัส

ประเภท
สถานี

สถานที ่(ระบุอ าเภอ/จงัหวัด)
ความดันขา
เขา้ (บาร์)

ความดัน
ขาออก 
(บาร์)



10. จุดส่งก๊าซธรรมชาติของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
  10.1 สถานี ณ จดุส่งกา๊ซธรรมชาติ (ถา้มี) .....................................................................................................................................
  10.2 รายละเอยีดจดุส่งกา๊ซธรรมชาติ

 รหัสจดุส่งกา๊ซธรรมชาติ: 
1 = สถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ  2 = สถานทีใ่ช้กา๊ซธรรมชาติ  3 = คลังหรือสถานทีเ่กบ็กา๊ซธรรมชาติ 
4 = ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่ออื่น (โปรดระบุ)   5 = อื่นๆ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

แบบ ธพ.ช.1ท

หน้า 8 จาก 8

1

2

3

4

5

ต าแหน่ง GPS จดุส่งกา๊ซจดุที่
จดุส่งกา๊ซธรรมชาติ

รหัส ชื่อจดุส่ง
สถานทีส่่งกา๊ซ

(ระบุอ าเภอ/จงัหวัด)
เลขที่ใบอนุญาตของจุดส่ง

ก๊าซ (ถ้าม)ี



แบบ ธพ.ช.1ข

 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
        ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

   (ส าหรับเจ้าหน้าที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน.............................พ.ศ. ............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต
1) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต้่องการ
2) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ……….(หากเขยีนด้วยลายมือให้เขยีนตัวบรรจงอา่นออก)

ส่วนที ่1: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาต
 1.1 สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………..........…………………………………………………………………………………...........
 1.3 เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

 1.4 ทีอ่ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...........................................................ต าบล/แขวง ………..............………….………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด ….......…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….…………………....
e-mail …………..…………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

2. ถังขนส่งก๊าซธรรมชาต☐ิแบบยกเคล่ือนที่ได้ ☐แบบติดตรึง
 หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขตู้รถไฟ / หมายเลขแชสซี.................................................................................................................
 
3. ผู้ได้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…………………………..........……………………………………………….……....………………
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...........................................................ต าบล/แขวง ………..............………….………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด ….......…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….….………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………......................................................................................................

4. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………..............…………………………………………………………….………
โทรศัพท์ ………………….…......…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….….………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 2



แบบ ธพ.ช.1ข
ส่วนที ่2: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต
5. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอรับใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ทีอ่อกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

☐ รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงและระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน ๑ ชุด (จ านวน_____แผ่น)
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ส าเนาสัญญาประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกผู้่ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกดิจากการ
      ประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ (ให้น ามายื่นกอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต)

ส่วนที ่3: ลักษณะการประกอบกิจการ
6. รายการทีข่ออนุญาต
 6.1 ขอ้มูลถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

 ประเภทรถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ   ☐ รถบรรทุก     ☐ รถกึ่งพว่ง      ☐ รถไฟ

ชนิดยานพาหนะ     ☐ แบบติดตรึง     ☐ แบบยกและเคล่ือนทีไ่ด้

 
ชนิดกา๊ซธรรมชาติ ☐ กา๊ซธรรมชาติอดั (CNG) ☐ กา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขนาดถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ จ านวน..........................................ถงัSerial No. ☐……………………..

☐(ดูเอกสารแนบ)
 6.2 ขอ้มูลอื่นๆ (ถา้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ขนาดถงัละ.........................ลิตร

หน้า 2 จาก 2

☐ อื่น ๆ (ถา้มี) ..............................................................................................................................

☐  แบบกอ่สร้างถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย ระบบและอปุกรณ์อื่นแล้วแต่กรณี จ านวน ๒ ชุด (จ านวนชุดละ_____แผ่น)

☐ คู่มือวิธีปฏิบัติกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ จ านวน ๒ ชุด
☐ เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของกา๊ซธรรมชาติ (Material Safety Data Sheets) จ านวน ๒ ชุด

  



 

 
 
 
 
ใบอนุญาตเลขที่......................................                      แบบ ธพ.ช.๒ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ      

 

 ใบอนุญาตนี้ออกให้เพ่ือแสดงว่า 

.................................................................................... .......... 
ที่อยู่………….......................................................................................................  

 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

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

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

 
 

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 
 
 

 ผู้อนุญาต  

  

 



 
หน้า ๒ 

 

รายการอนุญาต 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

เง่ือนไขการอนุญาต : 

หมายเหตุ : ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ใช้ประกอบกับรายการอนุญาต.......................................................................  

 



กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอตอ่อายใุบอนุญาต
๑) ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

สว่นที ่๑: ขอ้มลูของผู้รับใบอนุญาตและผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้รับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

2. ใบอนุญาต เลขที่................................................................ หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. .....................

3. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………........

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

5. ผู้ตดิตอ่ประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

แบบ ธพ.ช.3

 ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

หน้า 1 จาก 2

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



สว่นที ่๒: เอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอตอ่อายใุบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอต่ออายใุบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ
☐ ส าเนาสัญญาประกนัภยัหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกผู้่ได้รับความเสียหายจากภยัอนัเกดิจากการ
      ประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 (ใหน้ ามายื่นกอ่นพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจ าปี จ านวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต  

(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 2 จาก 2

 ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทีดิ่น มไิด้มกีารเปล่ียนแปลงใหผิ้ดไปจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
 หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

แบบ ธพ.ช.3



เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
๑) ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

สว่นที ่๑: ขอ้มลูของผู้รับใบอนุญาตและผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้รับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 

3. ทีต่ั้งสถานประกอบการ

4. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

5. ผู้ตดิตอ่ประสานงาน

แบบ ธพ.ช.4

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 3

 ค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการ

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………...………………………………………………………....................

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที ่…...................……...

e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................
โทรศัพท์ ………...……….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….……............…………………
อ าเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….….............................
ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………….........……...

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที ่…...................……...

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……...............……………

2. ใบอนุญาต เลขที่.......................................................... หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. ..................

ชื่อสถานประกอบการ.................………..…………………………………………........................................................................................................................

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……....………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ……….......................………….……………………...

อ าเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….….............................

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........…………………………………………………….........………….……....…………………....

โทรศัพท์ ……………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….…..............………………
e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................

e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................
โทรศัพท์ ………...……….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….……....…........………………
อ าเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….….............................
ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ต าบล/แขวง ………..............………….………….........…………...

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



สว่นที ่๒: เอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

6. เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
  หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
   ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ทีดิ่น O โฉนดทีดิ่น  O น.ส.๓  O น.ส.๓ก  O ส.ค.๑  O อื่นๆ …………………………
  ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ทีดิ่น หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้ทีดิ่น หรือหนังสือยนิยอม
     จากหน่วยงานทีม่ีหน้าทีดู่แลและรับผิดชอบทีดิ่นดังกล่าว
  ส าเนาหนังสือแจง้การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีดิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังทีไ่ด้รับอนุญาตท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
     หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังทีไ่ด้รับอนุญาตให้ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า
  ใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) และใบรับรองการกอ่สร้างอาคาร
     ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร (อ.6)
  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) หรือส าเนาใบรับรองการกอ่สร้างอาคาร (กนอ.02/6)
     กรณีอยู่ในพืน้ทีป่ระกอบการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอ่สร้าง ระบบความปลอดภยั ระบบท่อกา๊ซรวมถึงเคร่ืองจักรและ
      เคร่ืองมอืทีเ่กี่ยวข้อง ระบบท่อดับเพลิง ระบบอปุกรณ์นิรภยั แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

และส่ิงปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี  จ านวน 2 ชุด ชุดละ.....................แผ่น
  แบบกอ่สร้างในแนวเขตสถานประกอบการ จ านวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
  รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงอาคาร ระบบไฟฟา้ ระบบท่อ และระบบอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน ๑ ชุด

ชุดละ.....................แผ่น
  รายการอปุกรณ์ไฟฟา้ทีจ่ะติดต้ังในบริเวณอนัตราย จ านวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
  หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน.....................แผ่น
  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานกา๊ซธรรมชาติ จ านวน........................แผ่น
  คู่มือปฏิบัติกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ จ านวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น

     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
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แบบ ธพ.ช.4

  อื่น ๆ (ถา้มี) ................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................



แบบ ธพ.ช.4
สว่นที ่3: ขอ้มลูการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

7. รายการทีข่ออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 7.1 รายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง

 7.2 ข้อมลูอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 3 จาก 3

 ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทีดิ่น มไิด้มกีารเปล่ียนแปลงใหผิ้ดไปจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
 หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
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เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน.....................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที ่๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………….............................
๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
เลขที ่………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…………………………......………หมู่ที ่…..............…
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............……………….....
อ าเภอ/เขต …….….......................…………………….. จงัหวัด .....…….....……….............………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื……….………………………..
e-mail …………......………………………………………..............……… website ……..…..…………………..……….………….….........................
๒. ใบอนุญาต เลขที ่.................................................. หมดอายวุันที ่................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................
3. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ชื่อระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ ......................................................….......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4. ผู้ได้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........………………………………………………….……....…………………...........
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………….……………………………......………หมู่ที ่….............
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...…………….……………………………......………หมู่ที ่…..............…
อ าเภอ/เขต …….…........................…………………….. จงัหวัด …….........…….....…….............………………….รหัสไปรษณีย ์……….….......
โทรศัพท์ …………………....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….……...............
e-mail ……………….……………………………………………......................................................................................................................
5. ผู้ติดต่อประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………….……....…………………...........
โทรศัพท์ …………………......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….…………………
e-mail ……………….…………………………………………......................................................................................................................

แบบ ธพ.ช.4ท

 ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 3

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที)่



ส่วนที ่๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
6. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
☐ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอยา่งง่าย (Simplified Flow Diagram) และแผนผังสังเขป (Location
      Plan) พร้อมทัง้แสดงรายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวนอยา่งละ 2 ชุด
☐ แบบรายละเอยีดและรายการค านวณท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในการออกแบบด้านความมั่นคงแขง็แรง ของระบบการขนส่ง
      กา๊ซธรรมชาติทางท่อในส่วนทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวนอยา่งละ 2 ชุด
☐ รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงและระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวน 1 ชุด
☐ ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานด้านส่ิงแวดล้อมการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

พร้อมด้วยรายงานขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงการการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
แล้วแต่กรณี จ านวนอยา่งละ 1 ชุด

☐ แผนการจดัการด้านความปลอดภัยในการกอ่สร้างในส่วนทีม่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวน 2 ชุด
☐ แผนการด าเนินงานโครงการกอ่สร้างในส่วนทีม่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง (Project Schedule) จ านวน 2 ชุด
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................................................
      .........................................................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................................................

แบบ ธพ.ช.4ท
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ส่วนที ่3: ลักษณะการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7. รายการทีข่ออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 7.1 รายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง
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        ขา้พเจา้ขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ รวมถงึเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบ
ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทีดิ่น มิได้มีการเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับใบอนุญาต
  (                                       )   

วันที ่........... เดือน .................................. พ.ศ. .............

แบบ ธพ.ช.4ท
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แบบ ธพ.ช.4ข

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
            ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

  เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน /……………………………                         วันที_่_____เดือน____________พ.ศ.________

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
1) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต้่องการ
2) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (หากเขยีนด้วยลายมือให้เขยีนตัวบรรจงอา่นออก)

ส่วนที ่1: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
1. ผู้รับใบอนุญาต
 1.1 สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 1.3 เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

 1.4 ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

2. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................ หมดอายวุันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

3. ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขตู้รถไฟ / หมายเลขแชสซี...........................................................................................................................

4. ผู้ได้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.………………………………………………………………………….……....…………………..
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

5. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.………………………………………………………………………….……....……………………
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลังงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่)

หน้า 1 จาก 3



แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที ่2: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
6. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดิม)
☐ ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
☐ แบบกอ่สร้างถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย ระบบท่อและอปุกรณ์อื่นแล้วแต่กรณี จ านวน 2 ชุด
☐ รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงและระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 1 ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ อื่นๆ (ถา้มี) .................................................................................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................................................................

หน้า 2 จาก 3



แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที ่3: ลักษณะการประกอบกิจการ
7. รายการทีข่ออนุญาต
 7.1 รายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง

รถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ 

ชนิดยานพาหนะ ชนิดการติดต้ัง
    ☐ แบบติดตรึง     ☐ แบบยกและเคล่ือนทีไ่ด้

 
ชนิดกา๊ซธรรมชาติ ☐ กา๊ซธรรมชาติอดั (CNG) ☐ กา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขนาดถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
 7.2 ขอ้มูลอื่นๆ (ถา้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ขนาดถงัละ.........................ลิตร จ านวน..........................................ถงั

หน้า 3 จาก 3

ประเภท    ☐ รถบรรทุก     ☐ รถกึ่งพว่ง      ☐ รถไฟ



เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

สว่นที่ ๑: ขอ้มูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ที่อยูข่องผู้ขอโอนใบอนุญาต 

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

2. ผู้รับโอนใบอนุญาต

2.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

2.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

2.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

2.๔ ที่อยูข่องผู้รับโอนใบอนุญาต 

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

3. ใบอนุญาต เลขที.่............................................................... หมดอายุวันที.่...................เดือน......................................... พ.ศ. .....................

แบบ ธพ.ช.5

 ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 3

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



แบบ ธพ.ช.5
สว่นที่ ๑: ขอ้มูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ไดร้ับมอบอ านาจ (ตอ่)
4. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจของผู้โอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………........

อ าเภอ/เขต …….…...................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ……………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................

5. ผู้ตดิตอ่ประสานงานของผู้โอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................

6. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจของผู้รับโอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………

อ าเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………...

e-mail ……………….…………………………………………………………………………….......................................................................................................

7. ผู้ตดิตอ่ประสานงานของผู้รับโอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....

e-mail ……………….…………………………………………………………………………….....................................................................................................

สว่นที่ ๒: เอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบค าขอโอนใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอโอนใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจของผู้โอนและผู้รับโอน
☐ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ
☐ ส าเนาสัญญาประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกผู้่ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกดิจากการ
      ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้น ามายืน่กอ่นพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................................................................
      ...............................................................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................................................................

หน้า 2 จาก 3



แบบ ธพ.ช.5

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยืน่ไว้เพื่อประกอบ
 ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่า
 เอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยืน่ค าขอ  

(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หมายเหตุ * กรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓
             ตาย ส้ินสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต

(                                      )     
วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 3 จาก 3



เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
๑) ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

สว่นที ่๑: ขอ้มลูของผู้รับใบอนุญาตและผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้รับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

2. ใบอนุญาต เลขที่................................................................ หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. .....................

3. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………........

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหสัไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

5. ผู้ตดิตอ่ประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มอืถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

แบบ ธพ.ช.6

 ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรมธุรกิจพลังงาน

หน้า 1 จาก 2

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)



สว่นที ่๒: เอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหาย กรณีสูญหาย
☐ ใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีทีใ่บอนุญาตถูกท าลายในสาระส าคัญ 
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต  

(                                      )     
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทีดิ่น มไิด้มกีารเปล่ียนแปลงใหผิ้ดไปจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
 หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

หน้า 2 จาก 2

แบบ ธพ.ช.6




