
 
คําขออนุญาต 

ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว 
 

ขาพเจา ชื่อ..............................................สกุล .....................................................สัญชาติ .......................อายุ..............ป 
อยูบานเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย ...........................................ถนน ...................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท .....................................................โทรสาร .............................................................

ขออนุญาตใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวเพื่อประกอบกิจการขนสงกาซธรรมชาติในนามของ 

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................  
ต้ังอยูเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย .............................................ถนน ...................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท .....................................................โทรสาร ............................................................. 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 
    หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
    แบบถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว และการติดต้ังโดยรวม  
    แบบและรายละเอียดของระบบการติดต้ังอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการรับหรือจายกาซธรรมชาติ  
    หลักฐานหรือรายการคํานวณตามหลักวิศวกรรม  
    คูมือวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
 เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของกาซธรรมชาติเหลว (Material Safety Data Sheets) 

       อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .....................................................................................................................................................   
        .............................................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

          ลงลายมือช่ือ .................................................. ผูขออนุญาต 
                                                         (                                                 ) 
                  (ประทับตรากรณีนิติบุคคล) 

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



 

 
 

คําขอตออายุ / ใบแทนใบอนุญาต 
ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว 

 
ขาพเจา ชื่อ.........................................................สกุล ........................................สัญชาติ .......................อายุ..............ป 
อยูบานเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย ....................................ถนน ........................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท ...................................................โทรสาร .......................................................... 

ขอ  ตออายุใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวเพ่ือประกอบกิจการขนสงกาซธรรมชาติ
ในนามของ 

ชื่อผูรับใบอนุญาต ..........................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่..........................................วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ................................................................................... 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบคําขอตออายุ/ใบแทนใบอนุญาตมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 ผลการทดสอบและตรวจสอบประจําป 
 หลักฐานการแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย 
 ใบอนุญาตที่ชํารุดหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................................................................................................    

        .............................................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวามิไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวและอุปกรณตางๆ รวมถึงการติดต้ังใหผิด
ไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

          ลงลายมือช่ือ .................................................. ผูขออนุญาต 
                                                         (                                                 ) 
                  (ประทับตรากรณีนิติบุคคล) 

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



 
         
 

 
 
 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ................................ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบอนุญาตใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว 

_________________________ 
 

ใบอนุญาตนีอ้อกใหเพื่อแสดงวา  
 

............................................................................. 

 
ต้ังอยูเลขท่ี/ บานเลขท่ี ................... ตรอก / ซอย .....................ถนน ................................หมูท่ี............ 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ..................................โทรสาร .................................................. 
ไดรับอนุญาตใหใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวแบบ......................................................มรีายละเอียดดังน้ี
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
ใบอนุญาตออกใหโดยมีเง่ือนไขดังตอไปน้ี ............................................................................................ 
.........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตน้ีใหใชไดจนถึงวันท่ี ................. เดือน ................................... พ.ศ. ............... 

                        ใหไว ณ วันท่ี.......... เดือน ................................... พ.ศ. ............... 
 

(ลายมือชื่อ) ....................................................... พนักงานเจาหนาท่ี 
               (.........................................................) 

 
 

(ยกเคลื่อนที่ได / ติดตรึงกับยานพาหนะ) 

(ชนิดของถัง/มาตรฐานถัง ขนาดความจุ จํานวน หมายเลขถัง) 



 
คําขอโอนใบอนุญาต 

ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว 
 

ขาพเจา ชื่อ.........................................................สกุล ........................................สัญชาติ .......................อายุ..............ป 
อยูบานเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย ....................................ถนน ........................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท ...................................................โทรสาร .......................................................... 

ขอโอนใบอนุญาตใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวเพ่ือประกอบกิจการขนสงกาซธรรมชาติดังนี ้

ชื่อผูรับใบอนุญาต ..........................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่..........................................วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ................................................................................... 
ชื่อผูรับโอน    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ชื่อ ......................................................................................................  
เลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย .....................................................ถนน ...................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท .....................................................โทรสาร ............................................................. 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบคําขอโอนใบอนุญาตมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

      ใบอนุญาตใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว เลขท่ี ................... 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาตและผูขอรับโอน  

     (กรณีบุคคลธรรมดา)  
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ของผูรับใบอนุญาตและผูขอรับโอน  

        (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................................................................................................    

        .............................................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวามิไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวและอุปกรณตางๆ รวมถึงการติดต้ังใหผิด
ไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

            ลงลายมือชื่อ .......................................... ผูขอรับโอน                 ลงลายมือช่ือ ............................................. ผูรับใบอนุญาต     
                         (                                             )                                                  (                                             ) 
 

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

(ประทับตรากรณีนิติบุคคล) (ประทับตรากรณีนิติบุคคล) 



 
 
 

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ยกเลิก 
ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว 

 
ขาพเจา ชื่อ.........................................................สกุล ........................................สัญชาติ .......................อายุ..............ป 
อยูบานเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย ....................................ถนน ........................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท ...................................................โทรสาร .......................................................... 

ขอ  แกไขเปล่ียนแปลงใบอนุญาต  ยกเลิก   ใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลวเพ่ือประกอบกิจการขนสงกาซธรรมชาติ
ในนามของ 

ชื่อผูรับใบอนุญาต ..........................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่..........................................วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ................................................................................... 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบคําขอ       แกไขเปล่ียนแปลงใบอนุญาต          ยกเลิกการใชงาน  
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ใบอนุญาตใชถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว เลขท่ี ................... 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 รายละเอียดที่ตองการแกไขเปล่ียนแปลงพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ 
 ผลการตรวจสอบและการรับรองถังและเอกสารตางๆ (กรณียกเลิกการใชงาน) 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................................................................................................      

        ............................................................................................................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

          ลงลายมือช่ือ .................................................. ผูขออนุญาต 
                                                         (                                                 ) 
                  (ประทับตรากรณีนิติบุคคล) 

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

 



แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ชื่อผูไดรับใบอนุญาต.................................................................  
เลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย .....................................................ถนน ...................................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท .....................................................โทรสาร ............................................................. 
ใบอนุญาตเลขที่.........................วันหมดอายุ....................... 
บริษัทประกันภัย .................................................................................. หมายเลขกรมธรรม ................................................ 

 
ชื่อผูขับขี่  ........................................................................ ใบอนุญาตขับขี่เลขท่ี .................................................................
หนวยงาน/บริษัท ......................................................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ ....................................................  
ประเภทยานพาหนะ  ....................................................... ทะเบียนยานพาหนะ ................................................................... 
ทะเบียนตูขนสง............................... ชนิดของถัง.....................................ขนาดความจุตอถัง..................จํานวนถัง................. 
 
วัน/เดือน/ป ที่เกิดอุบัติเหตุ ........................................................................... เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ .........................................  
สถานที่เกิดเหตุ .....................................................................................เขตพื้นที่ ส.น. ........................................................ 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเหตุการณ ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ความเสียหาย .................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
การแกไข ........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
อื่นๆ................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

ลงลายมือช่ือ ............................................. ผูรับใบอนุญาต 
                           (                                             )     
        ตําแหนง ........................................................... 

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