เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 22/2 ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการ
เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ
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 ดังนี้
(1) แบบแจ้ งปริม าณที่ ใช้ ไป (โอน) ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว (LPG) ให้ โรงบรรจุ ก๊ าซ ให้ ใช้
แบบ ธพ.ธ 218 (1)
(2) แบบแจ้ ง ปริ ม าณการจํ า หน่ า ยก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว (LPG) ให้ ส ถานี บ ริ ก าร ให้ ใ ช้
แบบ ธพ.ธ 218 (2)
(3) แบบแจ้งปริมาณการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้
แบบ ธพ.ธ 218 (3)
ข้อ 4 การส่งแบบและรายการข้อมูลตามข้อ 3 ให้ส่งจํานวน 1 ชุด ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน
โดยยื่ น ด้ ว ยตนเองหรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น หรื อ ส่ งผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณี ส่งแบบและรายการข้อมูล
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นรายงานข้อมูลต่อกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ธพ.ธ ๒๑๘(๑)

แบบแจ้งปริมาณที่ใช้ไป (โอน) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ โรงบรรจุก๊าซ
ชื่อผู้ค้านามันตามมาตรา 7...............................................................
ประจางวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......

ลาดับ

ชื่อ
(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........)

ที่ตัง1/
เลขที่ หมู่ที่ ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ

ปริมาณการโอน (กิโลกรัม)
ตัวแทนค้าต่าง/
ดาเนินการเอง
บรรจุร่วม

จังหวัด

รวม
หมายเหตุ: 1/ ที่ตั้ง หมายถึง ที่ตั้งของโรงบรรจุก๊าซ โดยต้องกรอกตามสถานที่รับก๊าซทุกแห่ง

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
(..............................................................)

ธพ.ธ ๒๑๘(๒)

แบบแจ้งปริมาณการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ สถานีบริการ
ชื่อผู้ค้านามันตามมาตรา 7...............................................................
ประจางวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......
ลาดับ

ชื่อ
(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........)

ที่ตัง1/
เลขที่ หมู่ที่ ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ

ปริมาณการจาหน่าย
(กิโลกรัม)

จังหวัด

รวม
หมายเหตุ: 1/ ที่ตั้ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานีบริการ โดยต้องกรอกตามสถานที่รับก๊าซทุกแห่ง

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
(...............................................................)

ธพ.ธ ๒๑๘(๓)
1/

แบบแจ้งปริมาณการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ โรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7...............................................................
ประจางวดเดือน…………………………….พ.ศ. …......

ปริมาณ : กิโลกรัม
ชื่อ
ลาดับ

รหัส

(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/........)

ที่ตั้ง2/
เลขที่ หมู่ที่ ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ

ปริมาณการจาหน่าย
จังหวัด

เป็นเชื้อเพลิง
(กิโลกรัม)

เป็นวัตถุดิบ
(กิโลกรัม)

รวม
หมายเหตุ: 1/ โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง สถานประกอบการทุกประเภทที่มีการเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Bulk)
2/ ที่ตั้ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยต้องกรอกตามสถานที่รับก๊าซทุกแห่ง
3/ ประเภทอุตสาหกรรม ให้ระบุตามการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมที่แนบท้าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค้าน้้ามัน/ผู้รับมอบอ้านาจ
(...............................................................)

ประเภท3/
อุตสาหกรรม

