
                           นพ.ก 1

เฉพาะเจาหนาท่ี คําขอ        รับหนังสืออนุญาต         ตออายุหนังสืออนุญาต

คําขอเลขท่ี 

  
 
 
กรมธุรกิจพลังงาน

                   รับใบแทนหนังสืออนุญาต 
ใหมอบหมายใหดําเนินการ 

บรรจุกาซแทน รับวันที่ 

ช่ือผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 
………………………………………………………………...........................................................

 ช่ือ……………..………………………………………….....................................................…….. 
สถานที่ตั้งโรงบรรจุ .…...…..………….……..……….…………………….............…………….. ผูดําเนินการ
……… ……………………………………………………………………….............…………... 

บรรจุกาซแทน
โทรศัพท ……..……………………………       โทรสาร …………….............…………….…… 
เปนตัวแทนคาตางของ …………………………………………………...................…………….

บรรจุกาซภายใต   
เคร่ืองหมายการคา

       ปตท                       แกสสยาม                     ยูนิคแกส                      เวิลดแกส             
       คาลเท็กซ                แสงทอง                        ปคนิคแกส              ...........................................

       4   กิโลกรัม             11.5  กิโลกรัม              13.5  กิโลกรัม 
ขนาดถังบรรจุกาซ

     15  กิโลกรัม              48     กิโลกรัม               ……………………………………….............
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล)   

 
 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผูดําเนินการ 
บรรจุกาซแทน

     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย ตามแตกรณี (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 
     สําเนาทะเบียนบานสถานที่ต้ังโรงบรรจุ 
     หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
     สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ (ป.ล. 2)  หรือสําเนาคําขอตออายุฯ  (ป.ล.3) 
     สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมระหวางผูคาน้ํามันของสถานีบรรจุกาซ ผูคาน้ํามันรายอื่น และสถานี 
     บรรจุกาซที่ยื่นตอกรมธุรกิจพลังงาน   (กรณีสถานีบรรจุกาซไมใชตัวแทนคาตาง) 
     สําเนาใบแตงต้ังตัวแทนคาตางของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ยื่นตอกรมธุรกิจพลังงาน (กรณีสถานีบรรจุกาซ 
     เปนตัวแทนคาตาง) 
     หนังสือยืนยันฯตามแบบ นพ.ก 2 
     หนังสืออนุญาตใหมอบหมายใหดําเนินการบรรจุกาซแทน (นพ.ก 3) ฉบับจริง (กรณีขอใบแทนหนังสือ 
     อนุญาตที่ชํารุด)  
    หลักฐานการแจงความสูญหาย (กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย)

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
 

            ( ลงลายมือช่ือ)  ……………………………………….ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 
                       (……………………………..….…….) 

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

  (ประทับตรานิติบุคคล) 
 

 



            นพ.ก 2 

    (ลงชื่อ)…………………………………… ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 
 (ประทับตรานิติบุคคล)  (…………………………………) 
    ตําแหนง ………………………………….. 
      
    (ลงชื่อ)…………………………………… ผูดําเนินการบรรจุกาซแทน 
 (ประทับตรานิติบุคคล)  (…………………………………)  
    ตําแหนง ………………………………….. 
      
    (ลงชื่อ)…………………………………… พยาน 
     (…………………………………) 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………… พยาน 
     (…………………………………) 

 

    ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

    ขาพเจา(ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7) 
……………………………….................................………………….     
   สํานักงานตั้งอยูเลขที่ …...….หมูที่…....…ถนน ……………......……….ตําบล/แขวง
……………................…………..    
   อําเภอ/เขต…………………........…………จังหวัด……………......………………รหัสไปรษณีย
…….............………. 
  ไดทําสัญญาวาจาง..…..………..……………………………….............................….……… ประกอบ
กิจการบรรจุกาซ  
   ตั้งอยูเลขที่ ..…...……หมูที่…....……ถนน …………..............…………..ตําบล/แขวง
……….......………..……...……   
   อําเภอ/เขต……………....…………………จังหวัด…………........…………...……รหัสไปรษณีย
……...............……..  
   ดําเนินการบรรจุกาซแทน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ …...........……เดือน……………………………...พ.ศ
…................…………   
   เปนตนไป 

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

หรือผูบรรจุกาซเปนผูดําเนินการบรรจุกาซแทน 

หนังสือยืนยันการมอบหมายใหผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 รายอื่น 



               

กรมธุรกิจพลังงาน 
หนังสืออนุญาตใหมอบหมายใหดําเนินการบรรจุกาซแทน 

 

หนังสืออนุญาตนี้ออกใหเพื่อแสดงวา 

 
 

ไดรับอนุญาตใหมอบหมายให 

              

เลขท่ี  แบบ นพ.ก 3

                                                                                      

     ซึ่งตั้งอยูเลขท่ี    

       

เปนผูดําเนินการบรรจุกาซแทน โดยตองปฏิบัติดังนี้ ทําการปดผนึกลิ้นถังกาซหุงตม 
ใหแนนหนา ดวยอุปกรณปดผนึกลิ้นที่ไมฉีกขาด และตองจัดทําเครื่องหมายประจําตัวท่ีไดรับ 
จากกรมธุรกิจพลังงานไวที่อุปกรณปดผนึกลิ้นใหติดแนน เห็นไดชัดเจน 

หนังสืออนุญาตนี้มีอายุสามปนับแตวันที่ออกให 

       ออกให ณ วันที่   เดือน    พ.ศ.    
                     หมดอายุวันที่   เดือน    พ.ศ.       

 
 

 

เครื่องหมายประจําตัวของผูบรรจุกาซเลขที่ 

  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
                                              ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน 

 



 นพ.ก 4 

เฉพาะเจาหนาท่ี

คําขอเลขท่ี

แบบแจงเปล่ียนแปลง  ชื่อ  สถานที่ตั้ง     
 
 

ตัวแทนคาตาง  และยกเลิกผูดําเนินการ 
บรรจุกาซแทน

กรมธุรกิจพลังงาน รับวันที่

ช่ือผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 
……………………………………………………..………………………...............…………... 

ชื่อผูดําเนินการ 
บรรจุกาซแทน

ช่ือที่ไดรับหนังสืออนุญาต...…………………………………………………….….............……

      เปลี่ยนแปลง      ช่ือ             สถานที่ตั้ง                 ตัวแทนคาตาง 
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
……………………………………………………………………………
……………………….......................………….

เร่ืองที่ประสงคจะ
ดําเนินการ

      ยกเลิกผูดําเนินการบรรจุกาซแทน (รับจางบรรจุ)
      ยกเลิกผูดําเนินการบรรจุกาซแทน (ตัวแทนคาตาง) 

 
 

     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผูดําเนินการ 
บรรจุกาซแทน 

 

     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย ตามแตกรณี (กรณีเปน        
     บุคคลธรรมดา) 
     สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งโรงบรรจุแหงใหม 
     หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ  
      และผูรับมอบอํานาจ 
     สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ (ป.ล. 2)  หรือสําเนาคําขอตออายุฯ   (ป.ล.3) 
     สําเนาใบแตงตั้งตัวแทนคาตางของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ยื่นตอกรมธุรกิจพลังงาน        
     สําเนาหนังสือแจงการยกเลิกเปนตัวแทนคาตางของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ยื่นตอ 
     กรมธุรกิจพลังงาน 
     หนังสืออนุญาตใหมอบหมายใหดําเนินการบรรจุกาซแทน (นพ.ก 3) ฉบับจริง (กรณีเปลี่ยน 
     แปลงชื่อ สถานที่ตั้ง)

      ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ผูดําเนินการบรรจุกาซแทน 
  

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

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

  
(ประทับตรานิติบุคคล) (ประทับตรานิติบุคคล) 

  



            นพ.ก 5

เฉพาะเจาหนาท่ี 
คําขอเลขท่ี 

รับวันที่ 

 
 คําขอรับเครื่องหมายประจําตัว

ของผูบรรจุกาซ 
 กรมธุรกิจพลังงาน เคร่ืองหมายประจําตัวเลขท่ี 

ช่ือผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ……………………………………………………………………………………...…... 
 ช่ือ……………..………………………………………………………………………... 

สถานที่ตั้งโรงบรรจุ……………………………………. ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

ผูขอรับเคร่ืองหมาย
ประจําตัว

โทรศัพท ……………………….……………       โทรสาร ………………………….. 
      บรรจุกาซเอง                     ตัวแทนคาตางของ ..........................................................

บรรจุภายใต          
เคร่ืองหมายการคา

       ปตท                         แกสสยาม                     ยูนิคแกส                        เวิลดแกส             
       คาลเท็กซ                  แสงทอง                        ปคนิคแกส              ..    .................................

       4   กิโลกรัม             11.5  กิโลกรัม                  13.5  กิโลกรัม 
ขนาดบรรจุ

     15    กิโลกรัม            48     กิโลกรัม                    …………….
   ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ 

ขนาดถังเก็บ และ   ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ 
  ความจุ …………………ลิตร  จํานวน ………………..ใบ จายกาซ
  จํานวนหัวจายกาซ …………………หัว

 
 

     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน(กรณีเปนนิติบุคคล) 

เอกสารประกอบ 
ของ 

ผูขอรับเคร่ืองหมาย 
ประจําตัว

     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย ตามแตกรณี (กรณีเปน 
     บุคคลธรรมดา) 
     สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งโรงบรรจุ 
     หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ  
     และผูรับมอบอํานาจ 
     สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ (ป.ล.2)หรือสําเนาคําขอตออายุฯ (ป.ล.3) 
     สําเนาใบแตงตั้งตัวแทนคาตางของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ยื่นตอกรมธุรกิจพลังงาน

      ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7           ผูขอรับเครื่องหมายประจําตัว 
  

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

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

  
(ประทับตรานิติบุคคล) (ประทับตรานิติบุคคล) 
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