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ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน 
ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน 

หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด  เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจําตัว
ของผู้บรรจุก๊าซ  การปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้ม  และการส่ังพักใช้หรือเพิกถอน 

การอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพื่อให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
ซ่ึงขายหรือจําหน่ายก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้ม  สามารถมอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  
หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนได้  และจําหน่ายให้ทั่วถึงทุกท้องที่ที่มีการใช้ถังก๊าซหุงต้ม 
ซ่ึงแสดงเครื่องหมายการค้าของตน  และเพื่อให้การบรรจุก๊าซต้องทําการปิดผนึกล้ิน  (Valve)  ถังก๊าซหุงต้ม 
ทุกครั้งที่บรรจุก๊าซ  และโดยต้องมีเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซแสดงไว้ที่อุปกรณ์ปิดผนึกล้ิน  (Seal)   
ถังก๊าซหุงต้ม  และเพื่อให้การส่ังพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องรัดกุมและอยู่ในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๗  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการ
เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามัน 
ตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด  เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  การขอรับและการแสดง 
เครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ  การปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้ม  และการส่ังพักใช้หรือเพิกถอน 
การอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  ไวด้ังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน  ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ํามัน 
ตามมาตรา  ๗  มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด  เป็นผู้ดําเนินการ 
บรรจุก๊าซแทนการขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ  การปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้ม 
และการส่ังพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่ังพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต 

ให้มอบหมายดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ซ่ึงขาย  หรือจําหน่ายก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มสามารถ

มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนได้ 
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ข้อ ๕ กรณีการมอบหมายตามข้อ  ๔  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ขอรับหนังสืออนุญาตให้
มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  
ก่อนดําเนินการมอบหมายบรรจุก๊าซแทน  โดยยื่นคําขอพร้อมเอกสารประกอบต่อกรมธุรกิจพลังงาน   
ตามแบบ  นพ.ก  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน 
หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด  เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตามแบบ  นพ.ก  ๓   
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แสดงหนังสือ
อนุญาตตามวรรคหนึ่งไว้ในสถานประกอบการที่ใช้บรรจุก๊าซโดยเปิดเผยเห็นได้ชัดเจน 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีอายุ  ๓  ปี  นับแต่วันที่ออกให้ 
ข้อ ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสืออนุญาตตามข้อ  ๖  ต้องยื่นคําขอ 

ต่ออายุหนังสืออนุญาตภายในสามสิบวันก่อนวันที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะหมดอายุ  พร้อมเอกสาร
ประกอบต่อกรมธุรกิจพลังงานตามแบบ  นพ.ก  ๑  ที่แนบท้ายระเบียบนี้  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุ
หนังสืออนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต 

ข้อ ๘ ให้ผู้บรรจุก๊าซทั้งผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  และผู้บรรจุก๊าซอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตามข้อ  ๖  ยื่นคําขอรับเครื่องหมายประจําตัวของ 
ผู้บรรจุก๊าซ  โดยอาจมอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ซ่ึงผู้บรรจุก๊าซเป็นตัวแทนค้าต่างตามที่แจ้งต่อ 
กรมธุรกิจพลังงาน  ยื่นคําขอฯ  แทนก็ได้  พร้อมเอกสารประกอบต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนดําเนินการ
บรรจุก๊าซ  ตามแบบ  นพ.ก  ๕  ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

สําหรับผู้บรรจุก๊าซตามวรรคแรก  ให้จัดทําเครื่องหมายประจําตัวที่ได้รับไว้ที่อุปกรณ์ปิดผนึกล้ิน
ให้แล้วเสร็จ  เพื่อปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้มก่อนออกจําหน่าย 

เครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซให้เป็นไปตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดซ่ึงประกอบด้วย
สัญลักษณ์  ธพ  และหมายเลขประจําตัวในกรอบส่ีเหล่ียม  ดังนี้   

ข้อ ๙ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับชื่อ  สถานที่ตั้ง  ตัวแทนค้าต่าง  หรือการยกเลิกการมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนจากที่ได้รับหนังสืออนุญาตตามข้อ  ๖  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  
แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือการยกเลิกดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงานตามแบบ  นพ.ก  ๔  ที่แนบท้าย 
ระเบียบนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก 

กรณีหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืน  หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด 
เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนตามข้อ  ๖  ชํารุด  หรือสูญหาย  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ยื่นขอใบแทน 
หนังสืออนุญาตฉบับเดิมต่อกรมธุรกิจพลังงานตามแบบ  นพ.ก  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมส่งคืนฉบับเดิม 
ที่ชํารุดหรือหลักฐานการแจ้งความสูญหาย  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๐ ในการดําเนินการบรรจุก๊าซ  ผู้บรรจุก๊าซต้องปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้มให้แน่นหนาด้วย
อุปกรณ์ปิดผนึกล้ินที่ไม่ฉีกขาด  หรือหลุดออกได้โดยง่าย  และต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุ
ก๊าซตามข้อ  ๘  วรรคสามไว้ที่อุปกรณ์ปิดผนึกล้ินให้ติดแน่น  โดยเครื่องหมายประจําตัวที่แสดงต้องมี
ขนาดที่เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๑ กรณีต่อไปนี้เป็นการกระทําผิดซ่ึงผู้บรรจุก๊าซ  ไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีหรือไม่  อาจถูกส่ัง
พักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 

  ๑๑.๑ บรรจุก๊าซโดยไม่ปิดผนึกล้ิน  (Valve)  ถังก๊าซหุงต้มด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกล้ิน  
(Seal)  ที่แสดงเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซตามข้อ  ๑๐ 

  ๑๑.๒ บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ํามันอ่ืนโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต   

  ๑๑.๓ บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มที่ไม่เคยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้เป็นของผู้ค้าน้ํามัน 
ตามมาตรา  ๗ 

  ๑๑.๔ นําก๊าซที่ได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  
ไปจําหน่าย  หรือใช้ในการอ่ืนโดยไม่บรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม 

ข้อ ๑๒ การส่ังพักใช้และเพิกถอนการอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  ให้ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

  ๑๒.๑ กรณีการกระทําผิดตามข้อ  ๑๑.๑  หรือข้อ  ๑๑.๒   
   ก. การกระทําผิดครั้งที่  ๑  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนภาคทัณฑ์ 
   ข. การกระทําผิดครั้งที่  ๒  ให้ส่ังพักใช้หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการ 

บรรจุก๊าซแทน  เป็นเวลา  ๓  เดือน 
   ค. การกระทําผิดครั้งที่  ๓  ให้ส่ังเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมาย 

ให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน   
  ๑๒.๒ กรณีการกระทําผิดตามข้อ  ๑๑.๓  หรือข้อ  ๑๑.๔   
   ก. การกระทําผิดครั้งที่  ๑  ให้ส่ังพักใช้หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการ 

บรรจุก๊าซแทน  เป็นเวลา  ๑  ปี   
   ข. การกระทําผิดครั้งที่  ๒  ให้ส่ังเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการ 

บรรจุก๊าซแทน 
หากมีการกระทําผิดตามข้อ  ๑๑  เกิดขึ้นในระหว่างการถูกส่ังพักใช้หนังสืออนุญาตให้มอบหมาย

ให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนตามข้อ  ๑๒.๑  และข้อ  ๑๒.๒  ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานส่ังเพิกถอน
หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  โดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาการส่ังพักใช้
หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การส่ังพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ  ๑๒.๑  และข้อ  ๑๒.๒  ให้แจ้งเวลาเริ่มต้นการ
พักใช้หรือเพิกถอนเป็นหนังสือ  โดยให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนดเวลาเริ่มต้นการพักใช้หรือเพิกถอน 

กรณีที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  อธิบดกีรมธุรกิจพลังงานจะไม่พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการ
บรรจุก๊าซแทนจนกว่าจะพ้น  ๑  ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ข้อ ๑๓ การตรวจพบการกระทําผิดตามข้อ  ๑๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี 
ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  รายงานการตรวจพบต่อสํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสิบห้าวัน
ทําการนับแต่วันที่ตรวจพบ 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงรวบรวมรายงานการตรวจสอบ 
ตามข้อ  ๑๑  และเสนอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อพิจารณาส่ังพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต 
ให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน   

หากเป็นการกระทําความผิดในส่วนภูมิภาค  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังพักใช้หรือเพิกถอน 
ได้เฉพาะรายที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของตน  โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นเม่ือใดให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อํานาจส่ังพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมาย 
ให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  ให้รายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงานภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ บรรดาคําขอรับหนังสืออนุญาตหรือคําขอรับเครื่องหมายประจําตวัของผู้บรรจุก๊าซที่ได้ 
ยื่นไว้ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นคําขอตามระเบียบนี้ 
โดยอนุโลม 

บรรดาหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนซ่ึงผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  
ได้รับก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่หมดอายุ  ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  
และยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสืออนุญาตนั้นจะหมดอายุ   

เครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซซ่ึงได้รับก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมาย
ประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



                           นพ.ก 1 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 คําขอ    รับหนังสืออนุญาต      ต่ออายุหนังสืออนุญาต 
           รับใบแทนหนังสืออนุญาต 
ให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

คําขอเลขท่ี  
รับวันท่ี  

ช่ือผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ……………………………………………………………….................................................................................... 

ผู้ดําเนินการ 
บรรจุก๊าซแทน 

ช่ือ……………..…………………………………………..............................................................................…….. 
สถานที่ต้ังโรงบรรจุ .…...…..………….……..……….…………............................………….............…………….. 
โทรศัพท์ ……..……………………........…….......…  โทรสาร ……………................................…………….…… 
เป็นตัวแทนค้าต่างของ …………………………………………………...............................................……………. 

บรรจุก๊าซภายใต้   
เคร่ืองหมายการค้า 

  ปตท        แก๊สสยาม       ยูนิคแก๊ส        เวิลด์แก๊ส         
  ปิคนิค        แสงทอง      ........................................... 

ขนาดถังบรรจุก๊าซ 
     4    กิโลกรัม       7     กิโลกรัม       11.5  กิโลกรัม 
   13.5  กิโลกรัม    15     กิโลกรัม     48   กิโลกรัม    .............กิโลกรัม 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผู้ดําเนินการ 
บรรจุก๊าซแทน 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ตามแต่กรณี (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
  สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ต้ังโรงบรรจุ 
  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 2)  หรือสําเนาคําขอต่ออายุฯ  (ป.ล.3) 
  สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมระหว่างผู้ค้านํ้ามันของสถานีบรรจุก๊าซ ผู้ค้านํ้ามันรายอื่น และ   
    สถานีบรรจุก๊าซที่ย่ืนต่อกรมธุรกิจพลังงาน (กรณีสถานีบรรจุก๊าซไม่ใช่ตัวแทนค้าต่าง) 
  สําเนาใบแต่งต้ังตัวแทนค้าต่างของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ที่ย่ืนต่อกรมธุรกิจพลังงาน (กรณี 
     สถานีบรรจุก๊าซเป็นตัวแทนค้าต่าง) 
  หนังสือยืนยันฯ ตามแบบ นพ.ก 2 
  หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน (นพ.ก 3) ฉบับจริง (กรณีขอใบแทน 
    หนังสืออนุญาตที่ชํารุด)  
  หลักฐานการแจ้งความสูญหาย (กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย) 
  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

            (ลงลายมือช่ือ)..............……………………………………….ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 
                       (………………...............……………..….…….) 

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

  (ประทับตรานิติบุคคล) 
 

 



            นพ.ก 2 

หนังสือยืนยันการมอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอื่น 

หรือผู้บรรจุก๊าซเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 

 

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

    ข้าพเจ้า(ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7) …………………….............………….......................................………………….   
   สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ ….....….หมู่ที่…....…ถนน ………...........……......……….ตําบล/แขวง……..........………................…………..   
   อําเภอ/เขต………………….............…………จังหวัด…………...…....………………รหัสไปรษณีย์……....................................………. 
   ได้ทําสัญญาว่าจ้าง..…..………..…………....................…………………….............................….……… ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  
   ต้ังอยู่เลขที่ ..…...……หมู่ที่…....……ถนน ……...........……..............…………..ตําบล/แขวง………......................………..……...……   
   อําเภอ/เขต……………....…………......………จังหวัด…………........…………...……รหัสไปรษณีย์…….......................................……..  
   ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ …...........……เดือน………………………...พ.ศ. …..........   เป็นต้นไป 

    ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

    (ลงช่ือ)……………............……………………… ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 
 (ประทับตรานิติบุคคล)        (………….................………………………) 
    ตําแหน่ง …………...........……………………….. 
      
    (ลงช่ือ)……………………..........……………… ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 
 (ประทับตรานิติบุคคล)        (…………………................………………)  
    ตําแหน่ง …………………...........……………….. 
      
    (ลงช่ือ)…………………...........………………… พยาน 
           (………………...............…………………) 
 
    (ลงช่ือ)………………………………...........…… พยาน 
            (…………………...............………………) 
     



               

กรมธุรกจิพลงังาน 
หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดาํเนินการบรรจุก๊าซแทน 

 

หนังสืออนุญาตนี้ออกให้เพือ่แสดงว่า 

 
 

ได้รับอนุญาตให้มอบหมายให้ 

              
                                                                                      

 

     ซ่ึงตั้งอยู่เลขที่    

       

เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน โดยต้องปฏิบัตดิังนี้ ทําการปิดผนึกลิน้ถังก๊าซหุงต้ม 
ให้แน่นหนา ด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกลิน้ที่ไม่ฉีกขาด และต้องจดัทําเคร่ืองหมายประจาํตวัที่ได้รับ 
จากกรมธุรกิจพลังงานไว้ที่อุปกรณ์ปิดผนึกลิน้ให้ตดิแน่น เห็นได้ชัดเจน 

หนังสืออนุญาตนี้มีอายุสามปีนับแต่วนัที่ออกให้ 

       ออกให้ ณ วนัที่   เดือน    พ.ศ.    
                     หมดอายุวนัที่   เดือน    พ.ศ.       

 
 

 

  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
                                              ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน 

 

เลขที่   แบบ นพ.ก 3 

เคร่ืองหมายประจาํตวัของผู้บรรจุก๊าซเลขที่ 



 นพ.ก 4 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลง  ชื่อ  สถานท่ีต้ัง   
ตัวแทนค้าต่าง  และยกเลิกผู้ดําเนินการ 

บรรจุก๊าซแทน 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

คําขอเลขท่ี 

รับวันท่ี 

ช่ือผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ………………………………………………...................................……..………………………...............…………...  
ชื่อผู้ดําเนินการ 
บรรจุก๊าซแทน ช่ือที่ได้รับหนังสืออนุญาต...…………..........................………………………………………….….............…… 

เร่ืองท่ีประสงค์จะ
ดําเนินการ 

  เปลี่ยนแปลง   ช่ือ       สถานที่ต้ัง      ตัวแทนค้าต่าง 
รายละเอียดที่ปลี่ยนแปลง…….....................................................................… 
...................................................................................................................... 

 ยกเลิกผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน (รับจ้างบรรจุ) 
 ยกเลิกผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน (ตัวแทนค้าต่าง) 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผู้ดําเนินการ 
บรรจุก๊าซแทน 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ตามแต่กรณี (กรณีเป็น        
    บุคคลธรรมดา) 
  สําเนาทะเบียนบ้านที่ต้ังโรงบรรจุแห่งใหม่ 
  หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ  
    และผู้รับมอบอํานาจ 
  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 2)  หรือสําเนาคําขอต่ออายุฯ (ป.ล.3)  
  สําเนาใบแต่งต้ังตัวแทนค้าต่างของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ที่ย่ืนต่อกรมธุรกิจพลังงาน        
  สําเนาหนังสือแจ้งการยกเลิกเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ที่ย่ืนต่อ 
    กรมธุรกิจพลังงาน 
  หนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน (นพ.ก 3) ฉบับจริง (กรณีเปลี่ยน 
    แปลงช่ือ สถานที่ต้ัง) 
  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................... 

      ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 
 

          (ลงช่ือ)  ………...................………………………….. 
                 (………………..........................…….……)        

วันที่ ……เดือน………………..พ.ศ.…… 
 

(ประทับตรานิติบุคคล) 
 

ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 
 

 (ลงช่ือ)  ………………........................…………….....…      
          (…………….................………………..….…….) 

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

(ประทับตรานิติบุคคล) 
 

 



            นพ.ก 5 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 
คําขอรับเครื่องหมายประจําตัว 

ของผู้บรรจุก๊าซ 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
คําขอเลขท่ี  

รับวันท่ี  
เคร่ืองหมายประจําตัวเลขท่ี  

ช่ือผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ………………………………………………….................................................…………………………………...…...  

ผู้ขอรับเคร่ืองหมาย
ประจําตัว 

ช่ือ……………..…………..............................................……………………………………………….……………... 
สถานที่ต้ังโรงบรรจุ…………………………..............................................…………………….………………… 
…………………………………………….................................................…………………………….………………. 
โทรศัพท์ ……………………….……………............. โทรสาร ……...................................…………………….. 
  บรรจุก๊าซเอง                  ตัวแทนค้าต่างของ .................................................................. 

บรรจุภายใต้         
เคร่ืองหมายการค้า 

  ปตท        แก๊สสยาม       ยูนิคแก๊ส        เวิลด์แก๊ส       
  ปิคนิค        แสงทอง      ........................................................ 

ขนาดบรรจุ 
     4    กิโลกรัม        7    กิโลกรัม       11.5  กิโลกรัม 
   13.5  กิโลกรัม    15     กิโลกรัม     48   กิโลกรัม    ..........กิโลกรัม 

ขนาดถังเก็บ และ 
จ่ายก๊าซ 

   ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ 
   ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ 
   ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ 
      จํานวนหัวจ่ายก๊าซ …………………หัว 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผู้ขอรับเคร่ืองหมาย 
ประจําตัว 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ตามแต่กรณี (กรณีเป็น 
     บุคคลธรรมดา) 
  สําเนาทะเบียนบ้านที่ต้ังโรงบรรจุ 
  หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ  
     และผู้รับมอบอํานาจ 
  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล.2) หรือสําเนาคําขอต่ออายุฯ (ป.ล.3) 
  สําเนาใบแต่งต้ังตัวแทนค้าต่างของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ที่ย่ืนต่อกรมธุรกิจพลังงาน 
   หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... 

      ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 
 

          (ลงช่ือ)  …………...................……………………….. 
            (………………………....................….……)    
 วันที่ ……เดือน……………..พ.ศ......…… 

 
(ประทับตรานิติบุคคล) 

 

          ผู้ขอรับเครื่องหมายประจําตัว 
 

          (ลงช่ือ)  …………………………...........................……………. 
        (………..................….......…………………..….…….) 
 วันที่ …….เดือน …………………….พ.ศ. …....…  

 
(ประทับตรานิติบุคคล) 

 

 


