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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG) 

ที่ใช้ไป  และท่ีจําหน่ายในแต่ละเดือน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  4/2547  เร่ือง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
คําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  4/2554  เร่ือง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  22/2  ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  4/2547  เร่ือง  กําหนดมาตรการ
เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  4/2554  เร่ือง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดแบบและรายการข้อมูลเก่ียวกับปริมาณ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ที่ซื้อหรือได้มา  ที่ใช้ไป  ที่จําหน่าย  และคงเหลือในแต่ละเดือน  พ.ศ.  2554  
ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 

ข้อ 3 ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  2543  
แจ้งปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ที่ใช้ไป  และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน  ตามแบบและรายการ 
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  ดงันี้ 

(1) แบบแจ้งปริมาณที่ใช้ไป  (โอน)  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ให้โรงบรรจุก๊าซ  ให้ใช้ 
แบบ  ธพ.ธ  218  (1)   

(2) แบบแจ้งปริมาณการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ให้สถานีบริการ  ให้ ใช้ 
แบบ  ธพ.ธ  218  (2)   

(3) แบบแจ้งปริมาณการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ให้โรงงานอุตสาหกรรม  ให้ใช้
แบบ  ธพ.ธ  218  (3) 

ข้อ 4 การส่งแบบและรายการข้อมูลตามข้อ  3  ให้ส่งจํานวน  1  ชุด  ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  
โดยย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่อธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  ในกรณีส่งแบบและรายการข้อมูล 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ย่ืนรายงานข้อมูลต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



ธพ.ธ ๒๑๘(๑)

ช่ือ

(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........) ตัวแทนค้าต่าง/
บรรจุร่วม

หมายเหตุ:  1/  ท่ีต้ัง  หมายถึง  ท่ีต้ังของโรงบรรจุก๊าซ โดยต้องกรอกตามสถานท่ีรับก๊าซทุกแห่ง

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
       (..............................................................)

ปริมาณการโอน (กิโลกรัม)

เลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน  แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ จังหวัด ด าเนินการเอง

รวม

แบบแจ้งปริมาณท่ีใช้ไป (โอน) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ โรงบรรจุก๊าซ
ช่ือผู้ค้าน  ามันตามมาตรา 7...............................................................

ประจ างวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......

ท่ีตั ง1/

ล าดับ



ธพ.ธ ๒๑๘(๒)

ช่ือ ปริมาณการจ าหน่าย
(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........) จังหวัด (กิโลกรัม)

หมายเหตุ:  1/  ท่ีต้ัง  หมายถึง  ท่ีต้ังของสถานีบริการ โดยต้องกรอกตามสถานท่ีรับก๊าซทุกแห่ง

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
       (...............................................................)

ล าดับ

รวม

แบบแจ้งปริมาณการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ สถานีบริการ
ช่ือผู้ค้าน  ามันตามมาตรา 7...............................................................

ประจ างวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......

ท่ีตั ง1/

เลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน  แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ



ธพ.ธ ๒๑๘(๓)

ปริมาณ : กิโลกรัม

ช่ือ ประเภท3/

(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........) เป็นเช้ือเพลิง เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรม
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

หมายเหตุ:  1/ โรงงานอุตสาหกรรม  หมายถึง  สถานประกอบการทุกประเภทท่ีมีการเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  (Bulk) 
                2/ ท่ีต้ัง หมายถึง  ท่ีต้ังของสถานประกอบการ โดยต้องกรอกตามสถานท่ีรับก๊าซทุกแห่ง
                3/ ประเภทอุตสาหกรรม  ให้ระบุตามการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมท่ีแนบท้าย 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
       (...............................................................)

ล าดับ รหัส
จังหวัดเลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน  แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ

แบบแจ้งปริมาณการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ โรงงานอุตสาหกรรม1/

ช่ือผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7...............................................................
ประจ างวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......

ท่ีต้ัง2/

รวม

ปริมาณการจ าหน่าย


