
การลงข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน  สถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ในส่วนข้อมูลระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  จะประกอบด้วยระบบข้อมูล  ดังนี้ 

1.  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

     1.1 ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

      ก) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- ลานบรรจุก๊าซ 

- สถานีบรรจุก๊าซ 

- สถานีบริการก๊าซ 

- ห้องบรรจุก๊าซ 

      ข) สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

             -  ร้านจ าหน่ายก๊าซ 

   -  โรงเก็บก๊าซ 

   -  สถานที่ใช้ก๊าซ 

      1.2 ข้อมูลบริษัททดสอบและผู้ทดสอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 2.  ระบบยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง 

  -  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก 

  -  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางรถไฟ 

การเข้าสู่การใช้งานข้อมูลระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 เมื่อท าการ Login  เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  ในหน้าจอการท างานของโปรแกรมจะแสดงเมนูการ

ท างานของระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ดังรูปภาพที่ 1 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเมนูระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 



 การเข้าสู่การใช้งานข้อมูลระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สามารถท าได้โดยคลิก 

ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> คลิกเลือก

ลงข้อมูลสถานประกอบการปิโตรเลียมเหลวตามที่ต้องการ  ดังรูปภาพที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 และ 3  แสดงหน้าจอการท างานของเมนูสถานประกอบการปิโตรเลียมเหลว 

 



 การขอรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE)  ข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ 

- ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่  โดยตรวจสอบจากชื่อ และที่ตั้งสถานประกอบการแห่ง

ใหญ่ว่ามีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานหรือไม่ 

- เมื่อตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการรายใดยังไม่มีรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE)  ให้ท าการขอ

รหัสผู้ประกอบการจากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (ศบธ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเพิม่ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กรณีรายใหม่ท่ียังไม่มีในฐานข้อมูล) 

 ในการเพิ่มสถานประกอบการ  มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

 1. คลิกเลือกที่  เพิ่ม  เพื่อเพิ่มสถานประกอบการเข้าสู่การเพิ่มข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 2. คลิกเลือกที่  เลือกสถานประกอบการ  แล้วเลือก  ค้นหาตามสถานประกอบการหรือค้นหาตาม

ผู้ประกอบการ (ใส่รหัสผู้ประกอบการหรือรหัสสถานประกอบการ, เลขที่ตั้ง, ชื่อทางการค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ  ดังรูป 

 

ขั้นตอนท่ี 1. คลิกเลือก  เพิ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนท่ี 2. คลิกเลือก  เลือกสถานประกอบการ 
 

 
ขั้นตอนท่ี 3. เลือกค้นหาตามสถานประกอบการหรือค้นหาตามผู้ประกอบการ >> ลงข้อมูลตามสถาน

ประกอบการต่างๆ ต่อไป 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลานบรรจุก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (ลานบรรจุก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) >> 

เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลลานบรรจุก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (ลานบรรจุก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการ

แล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลานบรรจุก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของลานบรรจุก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  รายละเอียด

ความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลลานบรรจุก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง >> 

ข้อมูลใบอนุญาต 

 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ >> ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย >> เพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว >> 

เพิ่มถังดับเพลิง 

 
หน้าจอการเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 



หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

 

หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 



ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 
หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 
 



วิธีการบันทึกข้อมูลสถานีบรรจุก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (สถานีบรรจุก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) 

>> เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลสถานีบรรจุก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (สถานีบรรจุก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการ

แล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สถานีบรรจุก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของสถานีบรรจุก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  

รายละเอียดความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลสถานีบรรจุก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง >> 

ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 

 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ >> หัวจ่ายก๊าซ >> หัวรับก๊าซ >> ระบบท่อและอุปกรณ์ >> เพิ่ม

เคร่ืองสูบก๊าซ >> ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย >> เพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว >> เพิ่มถังดับเพลิง >> ระบบ

ไฟฟ้า 

 



 
 

หน้าจอการเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 
 

 

 

 



หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองสูบก๊าซ 

 
หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

 



หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 



หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลห้องบรรจุก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (ห้องบรรจุก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) >> 

เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลห้องบรรจุก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (ห้องบรรจุก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการ

แล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ห้องบรรจุก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของห้องบรรจุก๊าซ  ได้แก่   รายละเอียดสถานประกอบการ  

รายละเอียดความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลห้องบรรจุก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง >> 

ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 

 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ >> ถังก๊าซหุงต้ม >> หัวจ่ายก๊าซ >> หัวรับก๊าซ >> เพิ่มเคร่ืองสูบ

ก๊าซ >> ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย >> เพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว >> เพิ่มถังดับเพลิง >> ระบบไฟฟ้า 

 

 



 
 

หน้าจอการเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 
 

 

 

 



หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองสูบก๊าซ 

 
หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

 



หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 



หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



วิธกีารบันทึกข้อมูลสถานีบริการก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (สถานีบริการก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) 

>> เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลสถานีบริการก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (สถานีบริการก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการ

แล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สถานีบริการก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของสถานีบริการก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  

รายละเอียดความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลสถานีบริการก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง 

>> ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 

 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ >> เพิ่มตู้จ่ายก๊าซ >> เพิ่มเคร่ืองสูบก๊าซ >> ระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย >> เพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว >> เพิ่มถังดับเพลิง >> ระบบไฟฟ้า 

 
 



หน้าจอการเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 
 

หน้าจอเพิ่มตู้จ่ายก๊าซ 

 
 



หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองสูบก๊าซ 

 
หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

 



หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 



หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลร้านจ าหน่ายก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (ร้านจ าหน่ายก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) 

>> เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลร้านจ าหน่ายก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (ร้านจ าหน่ายก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการ

แล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ร้านจ าหน่ายก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของร้านจ าหน่ายก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  

รายละเอียดความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลร้านจ าหน่ายก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง 

>> ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 >> บันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้า 

 
ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 



หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลโรงเก็บก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (โรงเก็บก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) >> 

เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขัน้ตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลโรงเก็บก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (โรงเก็บก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ประกอบการแล้ว

มาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (โรงเก็บก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของโรงเก็บก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  รายละเอียด

ความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลโรงเก็บก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง >> 

ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย >> เพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว >> เพิ่มถังดับเพลิง  

 
หน้าจอการเพิ่มเคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

 



หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 



หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



วิธกีารบันทึกข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซ 

ก) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการกับข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

ข) ข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ (ID Code) จาก ศบธ.กอ่นบันทึก

ข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน 

การตรวจสอบข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบ

จากแบบค าขอประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับระบบ

ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่สุด 

- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 

 เข้าระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว >> ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

>> เลือกประเภทสถานประกอบการ (สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว) >> เลือกลักษณะประเภทสถาน

ประกอบการ (สถานที่ใช้ก๊าซ) >> เลือกชื่อและที่ตั้งของผู้ประกอบการจากรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) >> 

เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ >> เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย >> เพิ่มข้อมูลการตรวจตรา >> บันทึก 
 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซก๊าซ  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือก  ระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเลือก 

Tools bar  ข้อมูลสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 -  เลือกผู้ประกอบการ (สถานที่ใช้ก๊าซก๊าซ) โดยน าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัส

ผู้ประกอบการแล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สถานที่ใช้ก๊าซก๊าซ) 

 -  บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของสถานที่ใช้ก๊าซก๊าซ  ได้แก่  รายละเอียดสถานประกอบการ  

รายละเอียดความปลอดภัย  และรายละเอียดการตรวจตรา 
 

ขั้นตอนท่ี 1. บันทึกรายละเอียดสถานประกอบการ  ดังนี้   

 บันทึกข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซก๊าซ >> การอนุญาตให้ประกอบกิจการคร้ังแรก >> ข้อมูลการครอบครอง 

>> ข้อมูลใบอนุญาต 

 

 
 

 



หน้าจอการลงข้อมูลการครอบครอง 

 
หน้าจอการลงข้อมูลใบอนุญาต 

 



ขั้นตอนท่ี 2. บันทึกรายละเอียดความปลอดภัย  ดังนี้ 

 บันทึกข้อมูลเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ >> ถังก๊าซหุงต้ม >> เพิ่มถังดับเพลิง >> ระบบไฟฟ้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



หน้าจอการเพิ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 
 

หน้าจอการเพิ่มถังดับเพลิง 

 
 



ขั้นตอนท่ี 3. บันทึกรายละเอียดการตรวจตรา  >>  เพิ่มการตรวจตรา 

 
 

หน้าจอเพิ่มการตรวจตรา 

 



 

 


