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คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
ณ.สถานที่บรรจุกาซ (สถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบริการ) 

และบรรจุกาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทางบก 
      

 

เขียนที…่…………………….. 

วันที…่….เดือน………………พ.ศ……… 

 

๑. ขาพเจา ……………………………………………………………………………. 

๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ………………… เกิดวันที่………………... 

เดือน………………………พ.ศ. ………….. อายุ………….ป   อยูบานเลขที…่……………. 

ตรอก / ซอย …………………………… ถนน …………………………….. หมูที่………….. 

ตําบล / แขวง ………………… อําเภอ / เขต …………………… จังหวัด…………………. 

โทรศัพท …………………อาชีพ ……………………ชื่อสํานักงาน ………………………… 

ตั้งอยูเลขที ่…………… ตรอก/ ซอย ………………. ถนน …………….. หมูที่ ……………. 

ตําบล / แขวง ……………… อําเภอ / เขต ……………………จังหวัด …………………….. 

โทรศัพท ……………………… 

๑.๒ เปนนิตบิุคคลประเภท …………………………………………………… 

ตามกฎหมายของประเทศ……………………………… จดทะเบียนเมื่อวันที…่………….... 

เดือน ………………….. พ.ศ. …………..  เลขทะเบียน ……………………………………. 

มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ …………………… ตรอก / ซอย ……………………………… 

ถนน ……………………..  หมูที่ …………… ตําบล / แขวง ………………………………. 

อําเภอ / เขต ……………………. จงัหวัด ………………… โทรศัพท ……………………. 

โดยมี …………………………..  ตําแหนง  ……………………… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน  

เลขที่รับ……………………………. 

วันที่…………/……………/………. 

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
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๒.  ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซเพื่อ  

           การจําหนายขาย          การใชเอง       โดยมีรายละเอียดดังนี้              

       ๒.๑ ทําการบรรจุกาซ จากถังเก็บและจายกาซทีส่ถานีบรรจุกาซ / ลาน

บรรจุกาซลงในภาชนะบรรจุกาซดังนี ้

    กระปองกาซ 

    ถังกาซหุงตม 

    ถังขนสงกาซ 

           ๒.๒ ทําการบรรจุกาซจากถังเกบ็และจายกาซที่สถานบีริการลงในภาชนะ

บรรจกุาซดังนี้ 

    ถังกาซรถยนต 

   ถังกาซเรือยนต 

             ๒.๓ ทําการบรรจุกาซจากถังขนสงกาซลงในถังเก็บและจายกาซโดย

ยานพาหนะขนสงกาซทางบก หมายเลขทะเบียน ………………………………………… 

ความจุของถังขนสงกาซ ………………… ลิตร             จํานวน ……………………..ถัง 

ยานพาหนะขนสงกาซทางบก   หมายเลขทะเบียน ………………………………………… 

ความจุของถังขนสงกาซ …………………. ลิตร            จํานวน……………………. ถัง 

ยานพาหนะขนสงกาซทางบก  หมายเลขทะเบียน…………………………………………… 

ความจุของถังขนสงกาซ …………………. ลิตร             จํานวน…………………… ถัง 

๓.  สถานบีรรจุกาซ  ลานบรรจุกาซ  สถานีบริการ  ตั้งอยูเลขที…่……………………. 

ตรอก / ซอย ………….ถนน …………หมูที่ ……ตําบล/ แขวง…………อําเภอ/เขต…….… 

จังหวัด …………… โทรศัพท …………. ในที่ดินโฉนดเลขที ่………… หนาสํารวจ ……… 

เลขที่ดนิ ………………………………ที่ดินดังกลาวเปนของ ……………………………… 

 ในสถานีบรรจุกาซ  ลานบรรจุกาซ  สถานีบริการ ไดติดตั้งถังเก็บและจายกาซหัวจาย

กาซ และตูจายกาซดังนี ้

 ถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดิน 

    ความจุ ……………………………… ลิตร      จํานวน………………………...ถัง 

     ความจุ ………………………………. ลิตร     จํานวน……………………….. ถัง 
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  ความจุ ……………………………… ลิตร      จํานวน……………………….. ถัง 

ถังเก็บและจายกาซแบบกลบ 

     ความจุ ………………………………ลิตร       จํานวน ………………………..ถัง 

     ความจุ ………………………………ลิตร       จํานวน………………………..ถัง 

     ความจุ ………………………………ลิตร       จํานวน………………………..ถัง 

 หัวจายกาซ                                                        จํานวน……………………..…ถัง 

 ตูจายกาซ  ชนิด  ๑  หัวจาย                                 จํานวน……………………….ถัง 

 ตูจายกาซ  ชนิด  ๒  หัวจาย                                 จํานวน……………………… ถัง 

 

 ๔.  พรอมรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

ตางๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย  ดังนี้ 

  ๔.๑ ภาพถายบัตรประจําตัวของผูขออนุญาต 

  ๔.๒ ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคณหสนธิ และผูมี

อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

  ๔.๓ หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการแทนบุคคลหรือนิติ

บุคคลผูอนุญาต (ในกรณีผูขออนุญาตมิไดเปนเจาของสถานที่) 

   ๔.๔ ภาพถายโฉนดที่ดินที่เปนที่ตั้งสถานีบรรจุกาซ   ลานบรรจุกาซ สถานี

บริการที่ขออนุญาต 

  ๔.๕ เอกสารแสดงวาผูขออนุญาตมีสิทธิใชที่ดินและสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุ

กาซ สถานีบริการ (ในกรณีที่ผูขออนุญาตมิไดเปนเจาของสถานที่) 

  ๔.๖ หนังสืออนุญาตพรอมดวยแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหผูขออนุญาต

ทําทางเชื่อมระหวางบริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ หรือทางหลวงเพื่อใชเปนทาง

สําหรับยานพาหนะเขา – ออก สถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบริการนั้น และหรือหนังสือ 

อนุญาตพรอมดวยแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและ

รับผิดชอบถนนสาธารณะหรือทางหลวง หรือลําน้ําสายนั้น 

  ๔.๗ หนังสือแสดงการไดรับอนุญาตเปนตัวแทนคาตางจําหนายกาซจากผูคา

น้ํามันตามกฎหมายวาดวยเชื้อเพลิง 
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  ๔.๘ แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งของสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบริการ 

แสดงสิ่งปลูกสรางที่มีอยูภายในรัศมี ๒๐๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชุด 

  ๔.๙ แผนผังภายในและแบบกอสรางสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานี

บริการ จํานวน ๓ ชุด 

๔.๑๐ รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ 

สถานีบริการ และถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซอยางละ ๑ ชุด 

  ๔.๑๑ หนังสือรับรองของวิศวกรซึ่งเปนผูคํานวณความมั่งคงแข็งแรงของสถานี

บรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบริการ และถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซและเปนผูไดรับ

อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและแนบ

ภาพถายบัตรประจําตัวที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาวดวย 

  ๔.๑๒ หนังสือรับรองของสถาปนิก ซึ่งเปนผูออกแบบสถานีบรรจุกาซ     ลาน

บรรจุกาซ สถานีบริการ และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และแนบภาพถายบัตรประจําตัวที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบอาชีพดังกลาวดวย (ในกรณีที่ตองมีสถาปนิกเปนผูออกแบบ) 

  ๔.๑๓ ภาพถายทะเบียนยานพาหนะขนสงกาซ   รวม …………… ฉบับ 

  ๔.๑๔ แบบกอสรางถังขนสงกาซ ระบบทอและอุปกรณจํานวน ๓ ชุด 

๕.  ขาพเจาขอรับรองวา  ที่ดินที่ใชเปนสถานีบรรจุกาซ  ลานบรรจุกาซ  สถานีบริการ   

ตามคําขออนุญาตนี้ไมไดอยูในแนวเขตที่ดินที่จะตองเวียนคืนตามกฎหมาย 

 

      (ลายมือชื่อ)……………………………… 
                          ผูขออนุญาต 
 

 
หมายเหต ุ  ขีดฆาขอความที่ไมใชออก 
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