
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 ……………….…………………………………………………………...............................................................................................................
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 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
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(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) .......................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................................................................
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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. …………….
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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




