
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓ 

ส าหรบัถังขนสง่น  ามันที่ใชแ้บบก่อสร้างและรายการค านวณที่เหมือนกัน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

ด้วยปัจจุบัน  การประกอบกจิการถงัขนส่งน  ามันตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน  ามนัเชื อเพลงิ
มีการยื่นค าขอประกอบกิจการที่มีแบบก่อสร้างถังขนส่งน  ามันและรายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง  
ที่มีรายละเอียดการออกแบบก่อสร้างทั งทางกายภาพและทางวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันทุกประการ  
เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นการยื่นค าขอจากผู้ขอรับใบอนุญาตรายเดียวกัน   และได้ยื่นค าขอตามแบบ   
ธพ.น.๑ข  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทท่ี  ๒  สถานที่ยื่น  แบบค าขอ  และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  ๓   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  พร้อมกันเป็นจ านวนหลายค าขอในคราวเดียวกัน  ดังนั น  เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
ในการลดจ านวนค าขอ  รวมถึงเอกสารประกอบค าขอในบางส่วนในกรณีดังกล่าวเหลือเพียงชุดเดียว 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔๙  แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี  
“แบบก่อสร้างและรายการค านวณที่เหมือนกัน”  หมายความว่า  แบบก่อสร้างถังขนส่งน  ามัน

และรายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงที่มีรายละเอียดการออกแบบก่อสร้างทางกายภาพและ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันทุกประการ  และน ามาใช้เพ่ือประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการถังขนส่งน  ามัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง  ของผู้ขอรับใบอนุญาต
รายเดียวกันเป็นจ านวนหลายถังในคราวเดียว 

ข้อ ๓ แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ส าหรับถังขนส่งน  ามัน 
ที่ใช้แบบก่อสร้างและรายการค านวณที่เหมือนกัน  ให้ใช้แบบ  ธพ.น.๑ขม  ท้ายประกาศนี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 

(สําหรับเจาหนาที่)

เรียน อธิบดกีรมธุรกจิพลังงาน / ........................................ วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนญุาต

๑) ใหทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเปนจริง

๒) เติมขอความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเสนประ

สวนที่ ๑: ขอมูลเกี่ยวกับผูขอรับใบอนญุาต

๑. ผูขอรับใบอนุญาต

สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

ชื่อผูขอรับใบอนุญาต…………………………..........……………………………………………………………............................................……………………………...........

เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ที่อยูของผูขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ …………………... หอง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………................……………...…….…………………………….....หมูที่ …..............…….

ซอย …….…….......……...….................….. ถนน ………................................................................ตําบล/แขวง ……....…..............………….……………………

อําเภอ/เขต …….…..…………..........………..….. ...จังหวัด …….........…….....………….……………….รหัสไปรษณีย ……….….............……………………….... 

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

๒. ผูรับมอบอาํนาจ (ถามี)

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหนา.………………………ชื่อ..........………………………..........………………………….……....…………..

เลขที่ …………………... หอง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………................……………...…….…………………………….....หมูที่ …..............…….

ซอย …….…….......……...….................….. ถนน ………................................................................ตําบล/แขวง ……....…..............………….……………………

อําเภอ/เขต …….…..…………..........………..….. ...จังหวัด …….........…….....………….……………….รหัสไปรษณีย ……….….............……………………….... 

โทรศัพท ………………….…......…..…. ตอ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ตอ ……….…โทรศพัทเคลื่อนที…่….….…….………………

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

๓. ผูติดตอประสานงาน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหนา.………………………ชื่อ..........………………………………………………….…….......…………..

โทรศัพท ………………….…......…..…. ตอ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ตอ ……….…โทรศพัทเคลื่อนที…่….….…….………………

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

แบบ ธพ.น.๑ขม

กรมธุรกิจพลังงาน

 คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
สําหรับถังขนสงน้ํามัน

ที่ใชแบบกอสรางและรายการคํานวณที่เหมือนกัน

หนา ๑ จาก ๒



แบบ ธพ.น.๑ขม

สวนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับใบอนญุาต

๔. เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับใบอนญุาต

☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

     ที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) จํานวน ๑ ชุด

☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด

☐ แบบกอสรางถังขนสงน้ํามัน จํานวน ๓ ชุด (ใหระบุจํานวนถังขนสงน้ํามัน และหมายเลขคัสซี หรือหมายเลขถัง

      หรือหมายเลขแครรถไฟ แลวแตกรณี ลงในแบบดังกลาว)  

☐ รายงานแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวของ จํานวน ๑ ชุด (ใหระบุจํานวนถังขนสงน้ํามัน

     และหมายเลขคสัซ ีหรือหมายเลขถัง หรือหมายเลขแครรถไฟ แลวแตกรณี ลงในรายงานดังกลาว)  

☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ชุด (ใหระบุจํานวนถังขนสงน้ํามัน

     และหมายเลขคสัซ ีหรือหมายเลขถัง หรือหมายเลขแครรถไฟ แลวแตกรณี ลงในหนังสือรับรองดังกลาว)  

☐ สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก จํานวน ๑ ชุดตอ ๑ ถัง (ถามี)

☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ

     ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จํานวน ๑ ชุดตอ ๑ ถัง (ถามี ใหนํามายื่นกอนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☐ อื่นๆ (ถามี) ...........................................................................................................................................................................

สวนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ

๕. รายการที่ขออนุญาต

๕.๑ ขอมูลถังขนสงน้ํามัน

ขนาดถังขนสงน้ํามัน ชอง ลิตร

 ๕.๒ ขอมูลยานพาหนะ

☐ รถขนสงน้ํามัน 

ประเภทยานพาหนะ ชนิด ☐ รถบรรทุก     ☐ รถก่ึงพวง ☐ รถเติมน้ํามันใหอากาศยานภายในสนามบิน

☐ รถไฟขนสงน้ํามัน 

 ๕.๓ รายละเอียดถังขนสงน้ํามันตามแบบกอสรางและรายการคํานวณที่เหมือนกัน จํานวน…................……...ถัง

ลําดับ ลําดับ

๑ ๑๑

๒ ๑๒

๓ ๑๓

๔ ๑๔

๕ ๑๕

๖ ๑๖

๗ ๑๗

๘ ๑๘

๙ ๑๙

๑๐ ๒๐

หมายเหตุ  กรณีรายละเอียดถังขนสงน้ํามันตามแบบขางตนมีคาํขอเกินกวา ๒๐ ถัง ใหจัดทําเปนตารางเอกสารแนบทายคําขอเพ่ิมเตมิ

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………........................………………………………ผูขอรับใบอนุญาต  
(…….............................……………………………)     

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

หนา ๒ จาก ๒

จํานวนชอง ปริมาตรรวม

หมายเลข  ☐ คัสซี  ☐ ถัง   ☐ แครรถไฟ หมายเลข  ☐ คัสซี  ☐ ถัง  ☐ แครรถไฟ สําหรับเจาหนาที่สําหรับเจาหนาที่


