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บนัทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบกฎกระทรวง  ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบบัที่  ๒๘ 
ลงวนัที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

      
 

หลกัการ 

 ก ำหนดลกัษณะของกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซเพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
 

เหตุผล 

 โดยท่ีในปัจจุบนักำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซส ำหรับผลิตภณัฑ์ทำงอุตสำหกรรม
หลำยชนิดไดมี้กำรน ำเอำก๊ำซไฮโดรคำร์บอนเหลวมำเป็นส่วนประกอบในกำรบรรจุลงใน
ภำชนะขนำดเล็ก  เช่น  กระป๋องแอร์โรโซล  (aerosol)  ซ่ึงมีกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  ๔  (พ.ศ. 
๒๕๒๙) ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวติั  ฉบับท่ี  ๒๘  ลงวนัท่ี  ๒๙  ธันวำคม  
พ.ศ.  ๒๕๑๔  ควบคุมกิจกำรดงักล่ำวอยูน่ั้น  ก่อใหเ้กิดภำระแก่ผูป้ระกอบกิจกำรมำกเกินไป
ทั้ งท่ีลักษณะกำรบรรจุก๊ำซไม่มีอนัตรำยมำกในระดับเดียวกบักำรแบ่งบรรจุก๊ำซเพื่อขำย
ส ำหรับกำรหุงตม้  สมควรก ำหนดลกัษณะของกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซไวเ้ป็นกำร
เฉพำะเพื่อใหเ้หมำะสมยิง่ข้ึน  จึงจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 
 
 
 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม ๑๐๙  ตอนท่ี ๑๘  วนัท่ี   ๙   มีนำคม   ๒๕๓๕) 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่ ๖  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบบัที่  ๒๘ 
ลงวนัที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔ 

       
  

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้  ๓  แห่งประกำศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  ๒๘  ลงวนัท่ี  
๒๙  ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๑๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน*ออกกฎกระทรวงไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี  
 ข้อ  ๑  ใหก้ฎกระทรวงน้ี  
 (๑)  “กระป๋องก๊ำซ”  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะท่ีใชบ้รรจุก๊ำซส ำหรับใชก้บัเคร่ืองขีดไฟ  
รวมทั้งภำชนะบรรจุยำฆ่ำแมลง  น ้ ำยำฉีดหอม  สี  และอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ก๊ำซเป็นแรงดนัโดยตอ้ง
เป็นภำชนะท่ีบรรจุก๊ำซไดไ้ม่ เกิน  ๑  ลิตร  และทนควำมดนัสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  ๒.๗๕  เท่ำ
ของควำมดนัใชง้ำน  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่  ๑.๕๒  เมกำปำสกำลมำตร  
 (๒)  “หอ้งบรรจุก๊ำซ”  หมำยควำมวำ่  สถำนท่ีท่ีจดัไวส้ ำหรับบรรจุก๊ำซลงในกระป๋อง
ก๊ำซ  รวมทั้ง บริเวณของสถำนท่ีดงักล่ำว  
 (๓) “ผูค้ำ้น ้ ำมนั” หมำยควำมว่ำ ผูค้ำ้น ้ ำมนัซ่ึงมีปริมำณกำรคำ้แต่ละชนิดหรือรวมกนั
ทุกชนิด ปีละตั้ งแต่หน่ึงแสนเมตริกตันข้ึนไปและได้รับใบอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย ์ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยน ้ำมนัเช้ือเพลิง  
 ข้อ  ๒  ให้กำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซไม่อยู่ในบังคับแห่ง
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  
๒๘  ลงวนัท่ี  ๒๙  ธนัวำคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  แต่ตอ้งปฏิบติัตำมกฎกระทรวงฉบบัน้ี 
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  ข้อ  ๓  ผูท่ี้ประสงคจ์ะประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซซ่ึงมีควำมจุเกิน 
๐.๐๕  ลิตร  ตอ้ง ยืน่ค  ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ  และใหน้ ำควำมในหมวด  
๑  หมวด  ๒  หมวด  ๖  หมวด  ๗ หมวด  ๘  หมวด  ๙  และหมวด  ๑๓  ของกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี  ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี  ๒๘  ลงวนัท่ี  
๒๙  ธนัวำคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  มำใชบ้งัคบักบักำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซ
โดยอนุโลม  โดยแบบใบอนุญำตและแบบค ำขอท่ีเก่ียวขอ้งนั้นใหใ้ชแ้บบ  ป.ล. ๑  พิเศษ ป.ล. 
๑/๑  พิเศษ  ป.ล. ๒  พิเศษ  ป.ล. ๓  พิเศษ  และ  ป.ล. ๔  พิเศษ  ทำ้ยกฎกระทรวงน้ีแทน  และ
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซจำกถงัก๊ำซหุงตม้ให้ผูข้อรับใบอนุญำตไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งเป็นผูค้ำ้น ้ำมนั  หรือ ตวัแทนคำ้ต่ำงของผูค้ำ้น ้ำมนั  
 ข้อ  ๔  กำรบรรจุก๊ำซตอ้งกระท ำในหอ้งบรรจุก๊ำซเท่ำนั้น  และหอ้งบรรจุก๊ำซนั้นตอ้ง
มีลกัษณะและ ระยะปลอดภยั  ดงัน้ี  
 (๑)  หอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งท ำดว้ยวสัดุทนไฟและมีควำมมัน่คงแขง็แรง  
 (๒)  พื้นของห้องบรรจุก๊ำซตอ้งเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้นตอ้งเป็นวสัดุชนิดท่ี
ให้เกิดประกำยไฟจำกกำรเสียดสีไดย้ำก  เช่น  ซีเมนตข์ดัมนั  หินเกล็ดขดัมนั กระเบ้ืองยำง  
เป็นตน้  
 (๓)  หอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งมีท่อส ำหรับใชร้ะบำยอำกำศออกสู่ภำยนอกอำคำรอยูใ่นระดบั
ชิดพื้นห้อง โดยใช้พดัลมดูดอำกำศ  ซ่ึงตอ้งเป็นชนิดท่ีสำมำรถป้องกนัและประกำยไฟจำก
กำรระเบิด (explosion  proof)   และมีอตัรำกำรระบำยอำกำศไม่ต ่ำกวำ่  ๑  ลูกบำศกฟุ์ตต่อนำที
ต่อพื้นท่ีของพื้นห้อง  ๑  ตำรำงฟุต  และปลำยท่อออกตอ้งอยู่ในต ำแหน่งท่ีอำกำศถ่ำยเทได้
สะดวกโดยไม่รบกวนผูท่ี้อำศยัอยู่ในบริเวณขำ้งเคียง  และห่ำงจำกประตูหรือหน้ำต่ำงของ
อำคำรไม่นอ้ยกวำ่  ๒.๐๐ เมตร  
 (๔)  ภำยในห้องบรรจุก๊ำซ  ห้ำมวำงถงัก๊ำซหุงตม้หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
กำรบรรจุก๊ำซ  
 (๕)  หอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งอยูห่่ำงจำกแนวเขตท่ีดินของผูอ่ื้นไม่นอ้ยกว่ำ  ๑๒  เมตร  หำก
น้อยกว่ำตอ้งสร้ำงก ำแพงกนัไฟดำ้นนั้นสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๘๐  เมตร และห่ำงจำกขอบห้อง
บรรจุก๊ำซไม่นอ้ยกวำ่  ๖.๐๐ เมตร  
 ข้อ  ๕  กำรวำงระบบท่อก๊ำซในหอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

(๑) ตอ้งใชท่้อเหลก็กลำ้ชนิดท่ีใชก้บัก๊ำซโดยเฉพำะและไม่มีตะเขบ็  แต่ถำ้เป็น 
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ท่อท่ีมีเฉพำะไอก๊ำซผำ่น  และมีควำมดนัของไอก๊ำซไม่เกิน  ๐.๔๘  เมกำปำสกำลมำตร  หรือ
เป็นท่อท่ีวำงไวภ้ำยในอำคำรท่ีใช ้ บรรจุก๊ำซของสถำนีบรรจุก๊ำซท่ีมีเฉพำะไอก๊ำซผำ่นและมี
ควำมดนัของไอก๊ำซไม่เกิน  ๐.๑๔   เมกำปำสกำลมำตร  จะเป็นท่ีชนิดท่ีมีตะเขบ็กไ็ด ้ 
 (๒)  ให้ใชท่้ออ่อนในระบบท่อก๊ำซไดเ้ฉพำะช่วงท่ีจ  ำเป็นตอ้งให้ระบบท่อก๊ำซมีกำร
ขยบัตวัได ้ และท่ออ่อนตอ้งเป็นชนิดท่ีใชก้บัก๊ำซโดยเฉพำะ  
 (๓)  กำรต่อท่อตอ้งกระท ำโดยวิธีเช่ือม  หรือวิธีอ่ืนตำมท่ีกรมธุรกิจพลงังำน**ก ำหนด 
กำรต่อท่อตอ้งต่อให้ มีรอยต่อชนิดท่ีขยบัตวัได้อยู่ด้วย และตอ้งจดัให้มีส่ือไฟฟ้ำท่ีรอยต่อ
ดังกล่ำว เพื่อให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ตลอด  ข้อต่อท่ีใช้ต้องเป็นชนิดท่ีใช้กับก๊ำซ
โดยเฉพำะ  
 (๔)  กำรวำงท่อจะวำงไวเ้หนือพื้นดินหรือฝังไวใ้ตพ้ื้นดินกไ็ด ้ แต่ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
  (ก)  ท่อท่ีวำงไวเ้หนือพื้นดินตอ้งทำสีรองพื้นกนัสนิมไม่นอ้ยกว่ำสองคร้ังแลว้
ทำทบัหนำ้ ดว้ยสีลดควำมร้อนไม่นอ้ยกว่ำสองคร้ัง  และตอ้งมีกำรป้องกนัมิให้ยำนพำหนะ
หรือส่ิงอ่ืนมำกระทบ  
  (ข)  ท่อท่ีฝังไวใ้ตพ้ื้นดินตอ้งทำทบัดว้ยวสัดุป้องกนักำรผุกร่อน เช่น ฟล้ินท์
โคท้ หรือยำงแอสฟัสท์หรือวสัดุอ่ืนท่ีใช้แทนกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำสองคร้ัง  และท่อตอ้งอยู่ต  ่ำ
กว่ำผิวดินไม่ น้อยกว่ำ  ๗๐ เซนติเมตร   และตอ้งจดัให้มีเคร่ืองหมำยถำวรไวเ้หนือพื้นดิน
แสดงต ำแหน่งและแนวของท่อใหเ้ห็นชดัเจน  
 (๕)  ท่อท่ีวำงทะลุผ่ำนก ำแพงคอนกรีตหรือก ำแพงอิฐตอ้งวำงในปลอกท่ีฝังไวใ้น
ก ำแพงนั้น และสำมำรถเอำท่อเขำ้ออกไดโ้ดยสะดวก  
 (๖)  ท่อทุกท่อท่ีต่อจำกถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซเพื่อจ่ำยไปยงัห้องบรรจุก๊ำซตอ้งติดตั้งล้ิน
ปิดเปิดชนิดปิดเปิดไดเ้ร็วไวภ้ำยนอกหอ้งบรรจุก๊ำซ  
 (๗)  ท่อส่วนท่ีก๊ำซไหลผ่ำนและท่ีอยูร่ะหว่ำงล้ินปิดเปิดสองตวั ตอ้งติดตั้งกลอุปกรณ์
นิรภยัแบบระบำยไว ้ ในกรณีท่ีตอ้งติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบำยกบัท่อท่ีวำงไวภ้ำยใน
ห้องบรรจุก๊ำซตอ้งท ำท่อหรือรำงระบำยก๊ำซออกสู่ภำยนอกเพื่อมิให้ก๊ำซเขำ้ไปภำยในห้อง
ดงักล่ำว  
 (๘)  ตอ้งติดตั้งล้ินควบคุมกำรไหลท่ีขอ้ต่อท่อจ่ำยก๊ำซของถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซตำม
ขนำดท่ีเหมำะสมกบัขนำดท่อจ่ำยก๊ำซ  



 
 

 

 
๕ 

 (๙)  เพื่อป้องกนัมิให้ควำมดนัในท่อจ่ำยก๊ำซไปยงัหวัจ่ำยก๊ำซเกินควำมดนัสูงสุดท่ีได้
ออกแบบไวใ้หด้ ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
  (ก)  ต่อท่อแยกจำกท่อจ่ำยก๊ำซไปยงัถังเก็บและจ่ำยก๊ำซและมีล้ินปิดเปิด
อตัโนมติั หรือต่อท่อแยกจำกท่อจ่ำยก๊ำซกลบัไปยงัท่อท่ีต่อมำจำกถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซก่อนถึง
เคร่ืองสูบก๊ำซและมีล้ินปิดเปิดอตัโนมติั  หรือ  
  (ข)  ใชว้ิธีอ่ืนท่ีสำมำรถป้องกนัมิให้ ควำมดนัในท่อจ่ำยก๊ำซไปยงัหัวจ่ำยก๊ำซ
เกินควำมดนัสูงสุดท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ทั้งน้ี ตำมท่ีกรมธุรกิจพลงังำน*เห็นชอบ  
 (๑๐)  ตอ้งใชร้ะบบหวัจ่ำยก๊ำซชนิดท่ีเม่ือถอดออกจำกล้ินของกระป๋องก๊ำซหรือถงัก๊ำซ
หุงตม้แลว้มีก๊ำซคำ้งและร่ัวท่ีหวัจ่ำยก๊ำซนอ้ยท่ีสุด  
 (๑๑)  เม่ือติดตั้งระบบท่อก๊ำซเสร็จแลว้และก่อนเร่ิมบรรจุก๊ำซลงในถงัเก็บและจ่ำย
ก๊ำซ ตอ้งทดสอบระบบท่อก๊ำซทั้งหมดดว้ยควำมดนัไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงเท่ำคร่ึงของควำมดนัใช้
งำน  โดยรักษำควำมดนัท่ีใชท้ดสอบให้คงท่ีไวไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมสิบนำทีจนเป็นท่ีแน่นอนว่ำ
ระบบท่อก๊ำซไม่ร่ัวจึงจะท ำกำรบรรจุก๊ำซได ้ 
 (๑๒)  ใหใ้ชท่้ออ่อนในระบบท่อก๊ำซไดเ้ฉพำะช่วงท่ีจ  ำเป็นตอ้งใหร้ะบบท่อก๊ำซมีกำร
ขยบัตวัได ้เพื่อควำมสะดวกในกำรติดตั้งเขำ้กบัเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบัก๊ำซหรือภำชนะบรรจุก๊ำซ  
และตอ้งอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดดงัน้ี  
  (ก)  ท่ออ่อนตอ้งเป็นชนิดท่ีใชก้บัก๊ำซโดยเฉพำะ  
  (ข)  ระบบท่อก๊ำซท่ีมีควำมดนัใชง้ำนตั้งแต่  ๐.๔๘  เมกำปำสกำลมำตร ข้ึนไป  
ตอ้งติดตั้งล้ิน ปิดเปิดท่ีสำมำรถควบคุมไดใ้นระยะไกลเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุเม่ือท่ออ่อนช ำรุด 
  (ค)  ระบบท่อก๊ำซท่ีมีควำมดนัใชง้ำนนอ้ยกวำ่ ๐.๔๘  เมกำปำสกำลมำตร ตอ้ง
ติดตั้งล้ินปิดเปิด 

ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซตอ้งควบคุมดูแลใหห้อ้งบรรจุก๊ำซท่ี 
ตนประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซมีระบบท่อก๊ำซและกำรติดตั้ งอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ถูกต้องและ
ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึง  

ข้อ  ๖  สถำนท่ีตั้งและเก็บถงัก๊ำซหุงตม้ของห้องบรรจุก๊ำซ  ตอ้งมีลกัษณะและระยะ
ปลอดภยั  ดงัน้ี  
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 (๑)  สถำนท่ีตั้งและเกบ็ถงัก๊ำซหุงตม้ตอ้งอยูท่ี่ชั้นระดบัพื้นดินของอำคำร  
 (๒)  สถำนท่ีตั้งและเก็บถงัก๊ำซหุงตม้ตอ้งอยู่ห่ำงจำกแหล่งท่ีมีควำมร้อนสูงจำกท่ีมี
เปลวไฟ  หรือประกำยไฟ  หรือจำกวสัดุท่ีท ำใหเ้กิดไฟหรือไฟไหมไ้ดง่้ำยไม่นอ้ยกว่ำ  ๓.๐๐  
เมตร  
 (๓)  พื้นของสถำนท่ีตั้งและเก็บถงัก๊ำซหุงตม้ตอ้งเป็นพื้นคอนกรีตเรียบ  และผิวพื้น
ตอ้งเป็นวสัดุชนิดท่ีท ำใหเ้กิดประกำยไฟจำกกำรเสียดสีไดย้ำก  เช่น  ซีเมนตข์ดัมนั  หินเกลด็
ขดัมนั  กระเบ้ืองยำง ฯลฯ  
 (๔)  สถำนท่ีตั้งและเก็บถงัก๊ำซหุงตม้ตอ้งอยู่ห่ำงจำกแหล่งท่ีมีอุณภูมิเกิน ๕๒ องศำ
เซลเซียส จำกท่ีมี เปลวไฟหรือประกำยไฟ  หรือจำกวสัดุท่ีท ำใหเ้กิดไฟหรือไฟไหมไ้ดง่้ำยไม่
นอ้ยกวำ่  ๒.๐๐  เมตร  
 ข้อ  ๗  กำรตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ส ำหรับหอ้งบรรจุก๊ำซ  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
 (๑)  ตอ้งตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ในท่ีท่ีจดัไวส้ ำหรับตั้งถงัก๊ำซหุงตม้โดยเฉพำะเท่ำนั้น  
 (๒)  ตอ้งไม่ตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ซอ้นกนั  
 (๓)  ตอ้งตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ไวใ้นท่ีท่ีกำรระบำยอำกำศหรือถ่ำยเทอำกำศไดดี้  
 (๔)  ตอ้งมีอุปกรณ์ยดึถงัก๊ำซหุงตม้  เพื่อไม่ใหถ้งัก๊ำซหุงตม้เคล่ือนหรือลม้  
 (๕)  ตอ้งไม่ตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ในบริเวณใกลห้วัจ่ำยก๊ำซของหอ้งบรรจุก๊ำซ  
 (๖)  ถำ้ตั้งถงัก๊ำซหุงตม้ไวเ้ป็นกลุ่ม  ตอ้งตั้งไวใ้นท่ีท่ีสำมำรถจะเขำ้ไปปิด  หรือเปิดล้ิน
ของถงัก๊ำซหุงตม้ไดส้ะดวก  
 ข้อ  ๘  กำรเก็บก๊ำซของห้องบรรจุก๊ำซท่ีใช้ก๊ำซจำกถังก๊ำซหุงต้ม  ต้องมีปริมำณ
รวมกนัแห่งละไม่เกิน  ๒,๐๐๐ ลิตร  

ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซตอ้งควบคุมปริมำณกำรเกบ็ก๊ำซส ำหรับหอ้ง
บรรจุก๊ำซท่ีตนประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซใหถู้กตอ้งตำมท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึง  
 ข้อ  ๙  กำรตั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซส ำหรับหอ้งบรรจุก๊ำซ  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
 (๑)  ตอ้งตั้งให้มีระยะห่ำงตำมตำรำงส ำหรับถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซแบบเหนือพื้นดินท่ี
ก ำหนดทำ้ยกฎกระทรวงน้ี  
 (๒)  ตอ้งไม่ตั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซซอ้นกนั  
 (๓)  ตอ้งไม่ตั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซไวใ้นหอ้งใตดิ้น  
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 (๔)  ถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซและภำชนะบรรจุน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีมีจุดวำบไฟต ่ำกว่ำ  ๖๐  
องศำเซลเซียล  ตอ้งตั้งใหห่้ำงจำกกนัไม่นอ้ยกวำ่  ๖.๐๐ เมตร  
 (๕)  บริเวณพื้นใตถ้งัเกบ็และจ่ำยก๊ำซแบบเหนือพื้นดินตอ้งท ำใหล้ำดต ่ำลงไปทำงดำ้น
ใดดำ้นหน่ึงตำมควำมเหมำะสม  และตอ้งเทคอนกรีตหรือลำดดว้ยยำงแอสฟัลทใ์หเ้รียบ  และ
ภำยในรัศมี  ๖.๐๐  เมตร จำกถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซตอ้งเป็นพื้นเรียบและอดัแน่น  
 (๖)  บริเวณท่ีตั้งถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซตอ้งมีร้ัวโปร่งท ำดว้ยวสัดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่ำ 
๑.๘๐ เมตร ลอ้มรอบถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซ และท่ีร้ัวตอ้งมีทำงเขำ้ออกอยำ่งนอ้ยสองทำงอยูห่่ำง
กนัไม่นอ้ยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร ทำงเขำ้ออกดงักล่ำวตอ้งมีประตูโปร่งท่ีเปิดออกดำ้นนอกมีกุญแจ
ชนิดท่ีสำมำรถเปิดออกจำกภำยในไดโ้ดยไม่ตอ้งไขกญุแจ  และปิดประตูตลอดเวลำท่ีไม่มีกำร
ปฏิบัติงำน  ถ้ำเป็นถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซท่ีอยู่ในบริเวณโรงกลั่นน ้ ำมันปิโตรเลียม  หรือใน
บริเวณคลงัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิง หรือคลงัเก็บก๊ำซ หรือในบริเวณสถำนีบริกำรท่ีบรรจุก๊ำซ
ให้แก่ยำนพำหนะทำงน ้ ำและท ำกำรบรรจุก๊ำซเขำ้ถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซโดยยำนพำหนะขนส่ง
ก๊ำซทำงน ้ ำจะไม่สร้ำงร้ัวโปร่งลอ้มรอบถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซก็ไดเ้ม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
กรมธุรกิจพลงังำน 
 (๗)  หวัท่อรับก๊ำซของท่อรับก๊ำซท่ีไปสู่ถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซตอ้งห่ำงจำกหอ้งบรรจุก๊ำซ  
หรือจำกแนวเขตท่ีดินของผูอ่ื้นในรัศมีไม่นอ้ยกวำ่  ๑๐.๐๐  เมตร  

ถำ้หวัท่อรับก๊ำซอยูห่่ำงจำกหอ้งบรรจุก๊ำซหรือแนวท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถึง  ๑๐.๐๐  
เมตร ทั้งส่ีดำ้น  จะตั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซในสถำนท่ีนั้นไม่ได ้ 

ถำ้หัวท่อรับก๊ำซอยู่ห่ำงจำกห้องบรรจุก๊ำซหรือแนวเขตท่ีดินดังกล่ำวขำ้งตน้ไม่ถึง  
๑๐.๐๐ เมตร แต่เกิน  ๕.๐๐ เมตร  สำมดำ้น  ให้ตั้งถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซได ้แต่เจำ้ของจะตอ้ง
สร้ำงก ำแพงกนัไฟแทนร้ัวโปร่งตรงดำ้นท่ีหัวท่อรับก๊ำซอยู่ห่ำงจำกห้องบรรจุก๊ำซหรือแนว
เขตท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถึง ๑๐.๐๐  เมตรทุกดำ้น ก ำแพงกนัไฟตอ้งมีควำมสูงไม่นอ้ยกว่ำ  
๑.๘๐  เมตร  และอยูห่่ำงจำกหวัท่อก๊ำซไม่นอ้ยกวำ่  ๕.๐๐  เมตร  

ถำ้หัวท่อรับก๊ำซอยู่ห่ำงจำกห้องบรรจุก๊ำซหรือแนวเขตท่ีดินดังกล่ำวขำ้งตน้ไม่ถึง  
๑๐.๐๐ เมตร  แต่เกิน  ๕.๐๐ เมตร สองดำ้นหรือดำ้นเดียว  ใหต้ั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซในสถำนท่ี
นั้นได ้แต่เจำ้ของจะตอ้งสร้ำงก ำแพงกนัไฟแทนร้ัวโปร่งตรงดำ้นท่ีหัวท่อรับก๊ำซอยู่ห่ำงจำก
หอ้งบรรจุก๊ำซ  หรือแนวเขตท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตรทุกดำ้นก ำแพง 



 

 

๘ 

กนัไฟต้องมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ  ๑.๘๐  เมตร  และอยู่ห่ำงจำกหัวท่อรับก๊ำซไม่น้อยกว่ำ  
๕.๐๐ เมตร  
 (๘)  หัวท่อรับก๊ำซและท่อรับก๊ำซท่ีไปสู่ถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซตอ้งอยู่ภำยในบริเวณร้ัว
โปร่ง หรือภำยในก ำแพงกนัไฟซ่ึงใชแ้ทนร้ัวโปร่ง  

 (๙)  ห้ำมเกบ็วสัดุใด ๆ  ภำยในบริเวณร้ัวโปร่งหรือภำยในก ำแพงกนัไฟซ่ึงใชแ้ทนร้ัว
โปร่ง  
 (๑๐) ท่ีประตูทำงเขำ้ร้ัวโปร่งใหมี้ป้ำยท่ีมีขอ้ควำมดงัน้ี  

 

“อนัตราย 
  ๑.  หำ้มสูบบุหร่ี  
  ๒.  หำ้มกระท ำกำรใด ๆ  ท่ีอำจเกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟ  
  ๓.  หำ้มบุคคลภำยนอกเขำ้”  
  ขอ้ควำมในป้ำยตอ้งเขียนด้วยตวัอกัษรสีแดงบนพื้นสีขำว มีขนำดท่ีเห็นได้
ชดัเจน และอ่ำนไดง่้ำยในระยะ  ๒๕  เมตร  และตอ้งติดตั้งป้ำยนั้นไวใ้นท่ีท่ีเห็นไดง่้ำย  
 (๑๑)  ร้ัวโปร่งดำ้นใดท่ียำนพำหนะอำจเขำ้ไปชนได ้ ตอ้งจดัให้มีเสำท่อเหล็กขนำด
เส้นผ่ำน ศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่  ๑๐  เซนติเมตร  ภำยในท่อเหลก็ใหเ้ทคอนกรีตเตม็ฝ่ังแน่นใน
ดินนอกแนวร้ัวโปร่งดำ้นนั้นลึกไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  เซนติเมตร  เสำท่อเหล็กตอ้งอยูห่่ำงจำกร้ัว
โปร่งไม่นอ้ยกว่ำ  ๕๐  เซนติเมตร เสำแต่ละตน้สูงจำกระดบัพื้นดินไม่นอ้ยกว่ำ  ๑.๑๐ เมตร  
แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร  และมีระยะห่ำงระหวำ่งเสำแต่ละตน้ไม่เกิน ๑.๒๐  เมตร  
 ข้อ  ๑๐  ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของหอ้งบรรจุก๊ำซ ตอ้งควบคุมกำร
ตั้ งถังเก็บและจ่ำยก๊ำซและถังก๊ำซหุงต้มท่ีตนประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซให้ถูกต้องตำมท่ี
ก ำหนดในกฎกระทรวงน้ี  
 ข้อ  ๑๑ ใหก้รมธุรกิจพลงังำน**ก ำหนดประเภทของบริเวณอนัตรำยและระยะห่ำงของ
บริเวณอนัตรำยของห้องบรรจุก๊ำซท่ีจะตอ้งใช้ระบบไฟฟ้ำ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  และอุปกรณ์
ไฟฟ้ำใหไ้ดม้ำตรฐำนขั้นต ่ำ  
 ข้อ  ๑๒  ระบบไฟฟ้ำ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  และอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชใ้นบริเวณอนัตรำยของ
หอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งไดม้ำตรฐำนขั้นต ่ำดงัน้ี  
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 (๑)  แผงไฟฟ้ำ  สวิตซ์ไฟฟ้ำ  เตำ้รับและเตำ้เสียบ  สะพำนไฟ  ฟิวส์ตดัตอน  โคม
ไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น  โทรศพัท์  กระบอกไฟฉำยกร่ิง
ไฟฟ้ำ  และอ่ืน ๆ  ตอ้งเป็นชนิดท่ีเหมำะสมส ำหรับใช้ในบริเวณอนัตรำย  ทั้งน้ี  ตำมท่ีกรม
ธุรกิจพลงังำน**ก ำหนด  
 (๒)  กำรเดินสำยไฟฟ้ำ  และกำรติดตั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร  และเง่ือนไขท่ีกรมธุรกิจพลงังำน**ก ำหนด  
 ข้อ  ๑๓  ห้องบรรจุก๊ำซท่ีมีถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซท่ีมีควำมจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร  ตอ้งจดั
ใหมี้ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ท่ีไดม้ำตรฐำนตำมท่ีกรมธุรกิจพลงังำน*ก ำหนด  
 ข้อ ๑๔  เม่ือติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำเสร็จแลว้ให้ผูรั้บ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของห้องบรรจุก๊ำซดังกล่ำวยื่นหนังสือขอรับกำร
ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองกำรปฏิบติัตำมขอ้  ๑๒ จำกส่วนรำชกำรหรือรัฐวสิำหกิจท่ีกรม
ธุรกิจพลงังำน**ประกำศเม่ือไดรั้บกำรตรวจสอบและไดรั้บหนงัสือรับรองกำรปฏิบติัดงักล่ำว
จึงจะเร่ิมใชง้ำนได ้ 
 ในกำรตรวจสอบกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ และกำร
ออกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติตำมข้อ  ๑๒  ให้ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจท่ีกรมธุรกิจ
พลงังำน**ประกำศเรียกเกบ็ค่ำตรวจสอบไดใ้นอตัรำท่ีเหมำะสม  
 ข้อ ๑๕  หำ้มกระท ำกำรใด ๆ ท่ีอำจเกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟในบริเวณอนัตรำยของ
หอ้งบรรจุก๊ำซ  
 ข้อ  ๑๖  ในกรณีท่ีนำยตรวจพบวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีติดตั้งในบริเวณอนัตรำยของหอ้งบรรจุก๊ำซผดิไปจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ
รับรองกำรปฏิบติัตำมขอ้ ๑๒  หรือมำตรฐำนของระบบไฟฟ้ำ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำดังกล่ำวต ่ำกว่ำมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ีกรมธุรกิจพลังงำน**ก ำหนด ให้นำยตรวจสั่งเป็น
หนังสือให้ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของห้องบรรจุก๊ำซแกไ้ขระบบไฟฟ้ำ  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำนั้นใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำท่ีนำยตรวจก ำหนดและให้
งดกำรบรรจุก๊ำซตลอดระยะเวลำท่ีท ำกำรแกไ้ข  
 ข้อ  ๑๗  ในห้องบรรจุก๊ำซตอ้งจดัให้มีระบบกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ถำ้ห้อง
บรรจุก๊ำซและสถำนีบรรจุก๊ำซหรือลำนบรรจุก๊ำซอยูใ่นสถำนท่ีเดียวกนัจะจดัใหมี้ระบบกำร 
 



 

 

๑๐ 

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัร่วมกนักไ็ด ้ 
 ระบบกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตำมวรรคหน่ึงมีดงัน้ี  
 (๑)  ตอ้งติดตั้งท่อน ้ ำประปำส ำหรับดบัเพลิงสองหัว   ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงไม่น้อย
กว่ำ  ๖๒.๕  มิลลิเมตรหรือเท่ำกับขนำดของท่อน ้ ำประปำส ำหรับดับเพลิงขององค์กำร
ปกครองทอ้งถ่ิน และตอ้งมีเคร่ืองสูบน ้ ำจำกท่อดงักล่ำว   และตอ้งมีสำยสูบท่ีมีควำมยำวไม่
นอ้ยกวำ่ควำมยำวของเส้นทแยงมุมท่ียำวท่ีสุดของหอ้งบรรจุก๊ำซเกบ็ไว ้ ณ  ท่ีท่ีจะน ำมำใชไ้ด้
ง่ำย  
 (๒)  ในกรณีท่ีไม่มีน ้ ำประปำหรือไม่ใชน้ ้ ำประปำ  ตอ้งต่อท่อส ำหรับสูบน ้ำจำกแหล่ง
น ้ำหรือท่ีเกบ็น ้ ำซ่ึงมีน ้ ำอยูต่ลอดเวลำ  และแหล่งน ้ำหรือท่ีเกบ็น ้ ำนั้นตอ้งมีปริมำตรน ้ำไม่นอ้ย
กว่ำ ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร  หรือ ๖๐๐  ลิตร ต่อพื้นท่ี  ๑   ตำรำงเมตร   ของพื้นท่ีดำ้นนอกของถงั
เก็บและจ่ำยก๊ำซ   เศษของ  ๑  ตำรำงเมตร  ให้คิดเป็น  ๑  ตำรำงเมตร  ท่อเคร่ืองสูบน ้ ำ  และ
สำยสูบตอ้งมีลกัษณะตำม (๑)  
 (๓)  ตอ้งมีเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   หรือน ้ ำยำดับเพลิง หรือเคร่ืองดบัเพลิง
ชนิดอ่ืนท่ีมิใช่เคร่ืองดบัเพลิงชนิดฟองก๊ำซ  ซ่ึงสำมำรถใชด้บัเพลิงอนัเกิดจำกก๊ำซหรือน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงได ้ และเคร่ืองดบัเพลิงดงักล่ำวตอ้งมีขนำดบรรจุผงหรือน ้ ำยำหรือสำรอย่ำงอ่ืนไม่
น้อยกว่ำ  ๖.๘   กิโลกรัม ต่อพื้นท่ีใต้ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ  ๕๐  ตำรำงเมตร  เศษของ  ๕๐  
ตำรำงเมตร  ใหคิ้ดเป็น  ๕๐  ตำรำงเมตร  กำรค ำนวณพื้นท่ีใตถ้งัเกบ็และจ่ำยก๊ำซใหร้วมพื้นท่ี
ใตถ้งัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบัพื้นท่ีท่ีห่ำงจำกผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซ  ๓.๐๐ เมตร  โดยรอบดว้ย
และภำยในหอ้งบรรจุก๊ำซใหติ้ดตั้งไวท่ี้ผนงัริมประตูเขำ้ออกอีกอยำ่งนอ้ย  ๒  เคร่ือง  
 (๔)  เคร่ืองดบัเพลิงตำม (๓)  ตอ้งติดตั้งไวใ้นท่ีท่ีสำมำรถน ำออกมำใชไ้ดง่้ำยและตอ้ง
อยูใ่กลจุ้ดท่ีอำจเกิดอคัคีภยัไดแ้ละตอ้งติดตั้งท่ีประตูทำงเขำ้ออกของร้ัวโปร่งลอ้มรอบถงัเก็บ
และจ่ำยก๊ำซ  และสถำนท่ีเกบ็ ภำชนะบรรจุก๊ำซประตูละหน่ึงเคร่ือง  
 (๕)  ถำ้ถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซมีควำมจุเกิน  ๕๐,๐๐๐  ลิตร  ตอ้งมีเคร่ืองดับเพลิงซ่ึงมี
ขนำดบรรจุผงหรือ น ้ ำยำหรือสำรอย่ำงอ่ืนไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  กิโลกรัม  ติดตั้งบนลอ้เล่ือน
เพิ่มข้ึนอีกสองเคร่ืองต่อถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซหน่ึงถงัดว้ย  เคร่ืองดบัเพลิงดงักล่ำวตอ้งตั้งอยูใ่กล้
ถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซ  
 (๖)  เคร่ืองดบัเพลิงตำม (๓)  และ (๕)  ตอ้งไดรั้บกำรตรวจรับรองคุณภำพจำก 
นำยตรวจหรือผูผ้ลิตเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  



 
 

 

 
๑๑ 

 ข้อ  ๑๘  ในห้องบรรจุก๊ำซ  ซ่ึงใชก๊้ำซจำกถงัก๊ำซหุงตม้ตอ้งติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงชนิด
ผงเคมีแหง้หรือน ้ ำยำดบัเพลิง  หรือเคร่ืองดบัเพลิงชนิดอ่ืนท่ีมิใช่เคร่ืองดบัเพลิงชนิดฟองก๊ำซ  
ซ่ึงสำมำรถใชด้บัเพลิงอนัเกิดจำกก๊ำซหรือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงได ้และเคร่ืองดบัเพลิงดงักล่ำวตอ้ง
มีขนำดบรรจุผงหรือน ้ำยำหรือสำรอยำ่งอ่ืนไม่นอ้ยกว่ำ ๖.๘  กิโลกรัม  เคร่ืองดบัเพลิงดงักล่ำว
จะตอ้งติดตั้งไวท่ี้ผนงับริเวณประตูเขำ้ออกอยำ่งนอ้ย  ๒ เคร่ือง  และท่ีบริเวณท่ีตั้งกลุ่มถงัก๊ำซ
หุงตม้หน่ึงเคร่ืองต่อปริมำณก๊ำซทุก  ๑,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑,๐๐๐  
ลิตร และเคร่ืองดบัเพลิงดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรตรวจรับรองคุณภำพจำกนำยตรวจ  หรือผูผ้ลิต
เป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  
 ข้อ  ๑๙  ท่ีบริเวณท่ีตั้งและเก็บถงัก๊ำซหุงตม้ของห้องบรรจุก๊ำซให้มีป้ำยท่ีมีขอ้ควำม
ดงัน้ี  

 

“วธีิปฏิบัตเิม่ือก๊าซร่ัว 
  ๑.  ปิดล้ินทุกตวัทนัที  
  ๒.  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีอำจเกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟ  
  ๓.  เปิดประตูและหนำ้ต่ำงเพื่อใหก๊้ำซระบำยออกสู่ภำยนอกได ้ 
  ๔.  น ำเคร่ืองดบัเพลิงออกมำเตรียมพรอม้”  
  ขอ้ควำมในป้ำยตอ้งเขียนด้วยตวัอกัษรสีแดงบนพื้นสีขำวมีขนำดท่ีเห็นได้
ชดัเจนและอ่ำนไดง่้ำยในระยะ  ๑๐  เมตร  และตอ้งติดตั้งป้ำยนั้นไวใ้นท่ีท่ีเห็นไดง่้ำย  
 ข้อ  ๒๐  หำ้มใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดฟองก๊ำซดบัเพลิงท่ีเกิดจำกก๊ำซ  
 ข้อ  ๒๑  ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของหอ้งบรรจุก๊ำซ และเจำ้ของและ
ผูค้รอบครองหอ้งบรรจุก๊ำซตอ้งควบคุมดูแลใหห้อ้งบรรจุก๊ำซท่ีตนประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ  
หรือห้องบรรจุก๊ำซท่ีตนเป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครอง แลว้แต่กรณีมีระบบกำรป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัท่ีไดม้ำตรฐำนขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงน้ี  
 ข้อ  ๒๒  ผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของห้องบรรจุก๊ำซ  และเจำ้ของ
และผูค้รอบครองห้องบรรจุก๊ำซตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้ผูใ้ดกระท ำกำรใดๆ  ท่ีอำจก่อให้เกิด
เปลวไฟหรือประกำยไฟในบริเวณอนัตรำยของหอ้งบรรจุก๊ำซท่ีตนประกอบกิจกำรบรรจุ 



 

 

๑๒ 

ก๊ำซ  ซ่ึงตนเป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครอง และควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิด
ฟองก๊ำซดบัเพลิงท่ีเกิดจำกก๊ำซในหอ้งบรรจุก๊ำซท่ีตนประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซหรือท่ีตนเป็น
เจำ้ของหรือผูค้รอบครอง  
 ข้อ  ๒๓  ในห้องบรรจุก๊ำซตอ้งติดตั้งเคร่ืองส่งเสียงดงัเม่ือก๊ำซร่ัวไวท่ี้บริเวณท่ีตั้งถงั
เกบ็และจ่ำยก๊ำซ หรือถงัก๊ำซหุงตม้และบริเวณหวัจ่ำยก๊ำซอยำ่งนอ้ยบริเวณละหน่ึงเคร่ือง  
 ข้อ  ๒๔   เคร่ืองส่งเสียงดังเม่ือก๊ำซร่ัวตำมข้อ  ๒๓  ต้องเป็นชนิดท่ีกรมธุรกิจ
พลงังำน**เห็นชอบและผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซของหอ้งบรรจุก๊ำซ  เจำ้ของ
หรือผูค้รอบครองห้องบรรจุก๊ำซดงักล่ำวตอ้งตรวจสอบให้เคร่ืองส่งเสียงดงัเม่ือก๊ำซร่ัวอยูใ่น
สภำพท่ีใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ  
 ข้อ  ๒๕  ผูซ่ึ้งประกอบกิจกำรหอ้งบรรจุก๊ำซอยูแ่ลว้ในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ  ถ้ำได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซก่อนวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั  ใหด้ ำเนินกิจกำรต่อไปไดจ้นกวำ่จะไดรั้บแจง้กำรไม่อนุญำต  

 

 
 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี   ๑๒  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

   พลเอก  อสิระพงศ์  หนุนภักดี 
       (อสิระพงศ์  หนุนพกัดี) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน)* 

 

 
 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม  ๑๐๙  ตอนท่ี  ๑๘  ลงวนัท่ี  ๙  มี.ค. ๒๕๓๕)  

 

*  แกไ้ขตำม  พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำร และอ ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

**  แกไ้ขตำม  พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำร และอ ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕  มำตรำ ๘๓ (๑)  ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหนำ้ท่ี ฯลฯ ในส่วนของกอง
ควบคุมน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซ กรมโยธำธิกำร มำเป็นของกรมธุรกิจพลงังำน 



 
 

 

 
๑๓ 

 
 

ตารางส าหรับถงัเกบ็และจ่ายก๊าซแบบเหนือพืน้ดนิ 
 

ความจุของถังเกบ็ 
และจ่ายก๊าซ (ลติร) 

ระยะต า่สุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ ฉ 
๕๐๑ - ๒,๒๕๐ 

          ๒,๒๕๑ - ๙,๐๐๐ 
          ๙,๐๐๑ - ๑๓๕,๐๐๐ 
     ๑๓๕,๐๐๑ - ๓๓๗,๐๐๐ 

เกิน  ๓๓๗,๐๐๐ 

     ๓.๐๐ 
     ๗.๕๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๓.๐๐ 
๓๐.๐๐ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 

x 
x 

๑.๕๐ 
๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 

๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 

    ๖.๐๐ 
    ๖.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 

 
หมายเหตุ    ก   =   ระยะระหวำ่งผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบัถนนสำธำรณะหรือทำงหลวง   

หรือแนวเขตท่ีดิน หรืออำคำรอ่ืน  
ข  =   ระยะห่ำงระหวำ่งผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซดว้ยกนั  
ค  =   ระยะห่ำงระหวำ่งผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบัร้ัวโปร่ง   
ง  =    ในกรณีท่ีอยูใ่กลก้บัถงัเก็บน ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีตอ้งทีเข่ือนหรือก ำแพงลอ้มรอบเป็น

ระยะห่ำงระหว่ำงผนังถังเก็บและจ่ำยก๊ำซกับจุดศูนย์กลำงเข่ือน หรือก ำแพง
ลอ้มรอบถงัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิง  แต่ในกรณีท่ีอยูใ่กลก้บัถงัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ี
ไม่ตอ้งมีเข่ือนหรือก ำแพงลอ้มรอบเป็นระยะระหวำ่งผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบั
ผนงัถงัเก็บน ้ำมนัเช้ือเพลิง  โดยใหล้ดระยะดงักล่ำวลงก่ึงหน่ึง  

จ  =     ระยะห่ำงระหวำ่งถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบัเคร่ืองสูบน ้ำมนัเช้ือเพลิง  
ฉ  =    ระยะห่ำงระหวำ่งผนงัถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซกบัขอบหอ้งบรรจุก๊ำซ  
x =    ๑/ ๔  ของผลบวกของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงของถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซท่ีอยูติ่ดกนั  
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

ป.ล.๑ พเิศษ 
เลขรับท่ี……………………………. 
วนัท่ี………../…………./……….… 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ 
ณ สถานที่บรรจุก๊าซ (ห้องบรรจุก๊าซ) 

      
 

เขียนท่ี………………………….. 
วนัท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ. ………. 

๑.  ขำ้พเจำ้………………………………………………..…………………… 
๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดำ  สัญชำติ………………..เกิดวนัท่ี……………….. 

เดือน………………………..พ.ศ. ………. อำย ุ………ปี   อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………………. 
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………หมู่ท่ี………………….. 
ต ำบล/แขวง…………………….อ ำเภอ/เขต…………………….จงัหวดั…………………….. 
โทรศพัท…์…………………..อำชีพ………………………….ช่ือส ำนกังำน………………….. 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………หมู่ท่ี………..
ต ำบล/แขวง…………………อ ำเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………………….
โทรศพัท…์……………………………………………………... 

๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………….
ตำมกฎหมำยของประเทศ………………………………..จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี………………
เดือน…………………………….พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน………………………………….
มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี…………ตรอก/ซอย…………………..ถนน..……………………
หมู่ท่ี…………ต ำบล/แขวง…………………….…….อ ำเภอ/เขต……………..…………
จงัหวดั………………………………….โทรศพัท…์……………………………………….…..
โดยมี……………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

 
๑๕ 

ต ำแหน่ง……………………………………………………………….เป็นผูมี้อ  ำนำจลงช่ือแทน 
๒. ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เพื่อ  

(    ) กำรจ ำหน่ำย                       (    ) กำรใชเ้อง  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
  (    ) ๒.๑  ท ำกำรบรรจุก๊ำซจำกถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซท่ีหอ้งบรรจุก๊ำซลงในกระป๋องก๊ำซ 

(    ) ๒.๒  ท ำกำรบรรจุก๊ำซจำกถงัก๊ำซหุงตม้ท่ีหอ้งบรรจุก๊ำซ ลงในกระป๋องก๊ำซ 
๓.  หอ้งบรรจุก๊ำซ ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………….ตรอก/ซอย…………………………….. 

ถนน…………………………หมู่ท่ี……………ต ำบล/แขวง………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……………………..โทรศพัท…์………………..... 
ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี…………………………………หนำ้ส ำรวจ……………………………… 
เลขท่ีดิน…………………………………ท่ีดินดงักล่ำวเป็นของ………………………………. 
 หอ้งบรรจุก๊ำซ  ไดติ้ดตั้งถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซ ถงัก๊ำซหุงตม้ และหวัจ่ำยก๊ำซ ดงัน้ี 

ถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซแบบเหนือพื้นดิน ควำมจุ……………..ลิตร   จ ำนวน………....ถงั 
      ควำมจุ…………......ลิตร   จ ำนวน………....ถงั 

ควำมจุ……………  ลิตร   จ ำนวน………....ถงั 
ถงัก๊ำซหุงตม้    ควำมจุ……………..ลิตร   จ ำนวน………....ถงั 

ควำมจุ……………..ลิตร    จ ำนวน………....ถงั 
ควำมจุ……………...ลิตร   จ  ำนวน………....ถงั 

หวัจ่ำยก๊ำซ                 จ ำนวน………...หวั 
๔.  พร้อมค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซน้ี  ขำ้พเจำ้ไดแ้นบหลกัฐำน

ต่ำงๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  ดงัน้ี 
๔.๑  ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัของผูข้ออนุญำต 
๔.๒  ภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผู ้

มีอ  ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญำต) 
๔.๓  หนงัสือแสดงว่ำเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำรแทนบุคคล

หรือนิติบุคคลผูข้ออนุญำต (ในกรณีผูข้ออนุญำตมิไดเ้ป็นเจำ้ของสถำนท่ี) 
๔.๔  ภำพถ่ำยโฉนดท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งหอ้งบรรจุก๊ำซ ท่ีขออนุญำต 
๔.๕  เอกสำรแสดงว่ำผูข้ออนุญำตมีสิทธิใชท่ี้ดินและห้องบรรจุก๊ำซ (ใน

กรณีท่ีผูข้ออนุญำตมิไดเ้ป็นเจำ้ของสถำนท่ี) 



 

 

๑๖ 

๔.๖  หนังสืออนุญำตพร้อมด้วยแผนผงับริเวณท่ีได้รับอนุญำตให้ผูข้อ
อนุญำตท ำทำงเช่ือมระหวำงบริเวณท่ีไดรั้บอนุญำตกบัถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง เพื่อใช้
เป็นทำงส ำหรับยำนพำหนะเขำ้ – ออกห้องบรรจุก๊ำซ นั้น  และหรือหนังสืออนุญำต พร้อม
ดว้ยแผนผงับริเวณท่ีไดรั้บอนุญำตให้ท ำส่ิงล่วงล ้ำล  ำน ้ ำ  จำกเจำ้หนำ้ท่ีผูดู้แลและรับผิดชอบ
ถนนสำธำรณะหรือทำงหลวง หรือล ำน ้ำสำยนั้น 

๔.๗  หนงัสือแสดงกำรไดรั้บอนุญำตเป็นตวัแทนคำ้ต่ำงจ ำหน่ำยก๊ำซจำก
ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมกฎหมำยว่ำด้วยน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ยกเวน้กำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซลงใน
กระป๋องก๊ำซจำกถงัก๊ำซหุงตม้ 

๔.๘  แผนผงับริเวณท่ีแสดงท่ีตั้งของห้องบรรจุก๊ำซ  แสดงส่ิงปลูกสร้ำงท่ี
มีอยูภ่ำยในรัศมี ๒๐๐.๐๐ เมตร  จ  ำนวน ๒ ชุด 

๔.๙  แผนผงัภำยในและแบบก่อสร้ำงหอ้งบรรจุก๊ำซ จ ำนวน ๓ ชุด 
๔.๑๐ รำยกำรค ำนวณควำมมัน่คงแข็งแรงของห้องบรรจุก๊ำซ และถงัเก็บ

และจ่ำยก๊ำซ อยำ่งละ ๑ ชุด 
๔.๑๑ หนงัสือรับรองของวิศวกรซ่ึงเป็นผูค้  ำนวณควำมมัน่คงแขง็แรงของ

หอ้งบรรจุก๊ำซและถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซ  และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิชำชีพวิศวกรรม และแนบภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัท่ีไดรั้บอนุญำต
ใหป้ระกอบวชีำชีพดงักล่ำวดว้ย 

๔.๑๒ หนงัสือรับรองของสถำปนิกซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบหอ้งบรรจุก๊ำซ และ
เป็นผูไ้ด้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม และแนบภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพดงักล่ำว
ดว้ย (ในกรณีท่ีตอ้งมีสถำปนิกเป็นผูอ้อกแบบ) 

๕.  ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ  ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นห้องบรรจุก๊ำซ ตำมค ำขออนุญำตน้ีไม่
อยูใ่นแนวเขตท่ีดินท่ีจะตอ้งเวนคืนตำมกฎหมำย 

 
(ลำยมือช่ือ)……………………………… 

      ผู้ขออนุญาต 
 

หมำยเหตุ  ขีดฆ่ำขอ้ควำมท่ีไม่ใชอ้อก 



 
 

 

 
๑๗ 

ป.ล.๑/๑ พเิศษ 
เลขรับท่ี……………………………. 
วนัท่ี………../…………./……….… 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ 
(โดยผู้ขอรับโอนธุรกจิการบรรจุก๊าซ โดยทายาทหรือผู้จดัการมรดก) 

      
 

เขียนท่ี………………………….. 
วนัท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ. ………. 

๑. ขำ้พเจำ้…………………………………………………..………………………… 
     ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดำ  สัญชำติ………………..เกิดวนัท่ี……………………….. 

เดือน………………………..พ.ศ. ………. อำย ุ………ปี   อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………………. 
ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………หมู่ท่ี…………………...…. 
ต ำบล/แขวง………………….อ ำเภอ/เขต…………………….จงัหวดั……………………….. 
โทรศพัท…์………………..อำชีพ…………………….ช่ือส ำนกังำน………………………… 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………….ถนน………………….หมู่
ท่ี………..ต ำบล/แขวง…………………อ ำเภอ/เขต………………จงัหวดั…………………..
โทรศพัท…์……………………………………………… 

     ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………...
ตำมกฎหมำยของประเทศ………………………………..จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี…………….....
เดือน……………………….พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน……………………………………...
มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………ตรอก/ซอย…………..ถนน……………หมู่ท่ี………
ต ำบล/แขวง………………อ ำเภอ/เขต………….………จงัหวดั……………………………..
โทรศพัท…์………………………………………………… 



 

 

๑๘ 

โดยมี…………………………………………………………………………………………
ต ำแหน่ง…………………...………………………………………..เป็นผูมี้อ  ำนำจลงช่ือแทน 

๒.  ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เพื่อ  
      (    ) กำรจ ำหน่ำย  (    ) กำรใชเ้อง  โดยท่ีขำ้พเจำ้เป็น……………………………. 

(ผูรั้บโอนกิจกำรบรรจุก๊ำซ  ทำยำทผูจ้ดักำรมรดก)  ของ............................................................ 
อยูเ่ลขท่ี……………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………หมู่ท่ี……… 
ต ำบล/แขวง…………………อ ำเภอ/เขต………………………จงัหวดั…………………….. 
และเป็นผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซเลขท่ี……………………………………… 
ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี…………เดือน……………………พ.ศ. …………. ท่ี……………………… 
โดยไดรั้บอนุญำตใหบ้รรจุก๊ำซจำก…………………………..……………………………….. 
ลงใน………………………………………………………………………………………….. 
ณ หอ้งบรรจุก๊ำซ ช่ือ……………………………………………….ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………… 
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………หมู่ท่ี………………… 
ต ำบล/แขวง…………………….อ ำเภอ/เขต…………………….จงัหวดั…………………….. 
โทรศพัท…์……………….ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี…………………หนำ้ส ำรวจ……………….. 
เลขท่ีดิน…………………………….ท่ีดินดงักล่ำวเป็นของ………………………………….. 

๓.  ในห้องบรรจุก๊ำซ   ได้ติดตั้งถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถงัก๊ำซหุงตม้ และหัวจ่ำยก๊ำซ  
ดงัน้ี 

ถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซแบบเหนือพื้นดิน ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 
      ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 

ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 
ถงัก๊ำซหุงตม้    ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 

ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 
ควำมจุ…………….ลิตร จ ำนวน…………..ถงั 

หวัจ่ำยก๊ำซ          จ  ำนวน…………..หวั 
๔.  พร้อมค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซน้ี  ขำ้พเจำ้ไดแ้นบหลกัฐำน

ต่ำง ๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดงัน้ี 
 



 
 

 

 
๑๙ 

      ๔.๑ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี …………………………. 
      ๔.๒ ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัของผูข้ออนุญำต 
      ๔.๓ ภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน หนงัสือบริคนห์สนธิ และผูมี้อ  ำนำจ

ลงช่ือแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญำต) 
      ๔.๔ หนังสือแสดงกำรได้รับอนุญำตเป็นตัวแทนค้ำต่ำงจ ำหน่ำยก๊ำซจำกผูค้ ้ำ

น ้ำมนัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ยกเวน้กำรประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซลงในกระป๋อง
ก๊ำซจำกถงัก๊ำซหุงตม้ 

 
 

(ลำยมือช่ือ)……………………………… 
      ผู้ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  ขีดฆ่ำขอ้ควำมท่ีไม่ใชอ้อก 

 
 
 

 
 

 



 

 

๒๐ 

ป.ล.๒ พเิศษ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเลขที่ ……………………. 

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ฉบับนีใ้ห้ไว้แก่ 
      

เพื่อแสดงวำ่เป็นผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ  เพื่อกำรจ ำหน่ำยขำย/กำรใชเ้อง  
ณ หอ้งบรรจุก๊ำซ ช่ือ………………………………………………………………….. 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี………….….ตรอก/ซอย……..…………….……….ถนน……..………..……….. 
หมู่ท่ี……….….ต ำบล/แขวง…………………….………อ ำเภอ/เขต…….……………..……
จงัหวดั…………………….…………โดยใหบ้รรจุก๊ำซจำก………………………………….ลง
ใน………………………………………………….…………และไดรั้บอนุญำตใหติ้ดตั้ง 

ถงัเกบ็และจ่ำยก๊ำซแบบเหนือพื้นดิน ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 
      ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 
      ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 

ถงัก๊ำซหุงตม้    ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 
ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 
ควำมจุ………………..ลิตร จ ำนวน……..ถงั 

หวัจ่ำยก๊ำซ        จ ำนวน……..หวั 
ใบอนุญำตบรรจุก๊ำซฉบบัน้ีให้ใชเ้ฉพำะสถำนท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญำตบรรจุก๊ำซน้ีเท่ำนั้น 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี………เดือน……………

พ.ศ………. 
    ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี …………. เดือน……………........พ.ศ……… 
      
     (ลำยมือช่ือ)………………………………  
     ต ำแหน่ง…………………………….…… 
            ผูอ้นุญำต 



 
 

 

 
๒๑ 

 
ป.ล.๓ พเิศษ 

เลขรับท่ี……………………………. 
วนัท่ี………../…………./……….… 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ 
      

 
เขียนท่ี………………………….. 

วนัท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ. ………. 
๑. ขำ้พเจำ้…………………………………………………..…………………………. 
     ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดำ  สัญชำติ………………..เกิดวนัท่ี………………………... 

เดือน………………………..พ.ศ. ………. อำย ุ………ปี   อยูบ่ำ้นเลขท่ี…………………….. 
ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………หมู่ท่ี…………………...…. 
ต ำบล/แขวง………………….อ ำเภอ/เขต…………………….จงัหวดั……………………….. 
โทรศพัท…์………………..อำชีพ…………………….ช่ือส ำนกังำน………………………… 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………หมู่ท่ี………
ต ำบล/แขวง…………………อ ำเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………
โทรศพัท…์…………………………………………………….. 

     ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………...
ตำมกฎหมำยของประเทศ………………………………..จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี…………….....
เดือน……………………….พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน……………………………………...
มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………….ถนน………………….
หมู่ท่ี……………ต ำบล/แขวง………….อ ำเภอ/เขต…………...จงัหวดั………………………
โทรศพัท…์……………………………… 
โดยมี………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

๒๒ 

 
ต ำแหน่ง…………………...…..เป็นผูมี้อ  ำนำจลงช่ือแทน 

๒.  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เพื่อกำรจ ำหน่ำยขำย /กำรใช้
เอง ณ หอ้งบรรจุก๊ำซ ช่ือ…………………………..…………………………………………. 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี………….…ตรอก/ซอย……..…………….…....ถนน……..………..…………… 
หมู่ท่ี………….ต ำบล/แขวง…………………….…….อ ำเภอ/เขต…….……………..………. 
จงัหวดั…………………….…..โดยใหบ้รรจุก๊ำซจำก………………………………………... 
ลงใน……………………………………………………………….…………………………. 
ตำมใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี……………….ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี…………….. 
เดือน………………………..พ.ศ. …………… ท่ี…………………………………………… 

๓.  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี………………………...จะหมดอำยลุง
ในวันท่ี………..เดือน……………….....พ .ศ . ………… ข้ำพเจ้ำจึงขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซดงักล่ำว 

๔.  ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำมิไดมี้กำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือต่อเติมห้องบรรจุก๊ำซ ให้
ผดิไปจำกท่ีไดรั้บอนุญำตไว ้

๕ . พร้อมค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซน้ี  ข้ำพเจ้ำได้แนบ
หลกัฐำนต่ำงๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  ดงัน้ี 

      ๕.๑ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี …………………………. 
      ๕.๒ ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัของผูข้อต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ 
      ๕.๓ ภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผูมี้อ  ำนำจ

ลงช่ือแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญำต) 
     ๕.๔ แผนผงับริเวณท่ีแสดงท่ีตั้ งของห้องบรรจุก๊ำซ  แสดงส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่

ภำยในรัศมี  ๒๐๐.๐๐ เมตร  จ  ำนวน ๓ ชุด 
 

(ลำยมือช่ือ)……………………………… 
       ผูข้ออนุญำต 

 
หมำยเหตุ  ขีดฆ่ำขอ้ควำมท่ีไม่ใชอ้อก 



 
 

 

 
๒๓ 

ป.ล.๔ พเิศษ 
เลขรับท่ี……………………………. 
วนัท่ี………../…………./……….… 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
 

ค าขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ 
       

 
เขียนท่ี………………………….. 

วนัท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ. ………. 
 
๑. ขำ้พเจำ้…………………………………………………..…………………………. 
     ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดำ  สัญชำติ………………..เกิดวนัท่ี………………………... 

เดือน………………………..พ.ศ. ………. อำย ุ………ปี   อยูบ่ำ้นเลขท่ี…………………….. 
ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………หมู่ท่ี…………………...…. 
ต ำบล/แขวง………………….อ ำเภอ/เขต…………………….จงัหวดั……………………….. 
โทรศพัท…์………………..อำชีพ…………………….ช่ือส ำนกังำน………………………… 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………….ถนน………………….หมู่ท่ี………
ต ำบล/แขวง…………………อ ำเภอ/เขต………………………จงัหวดั……………
โทรศพัท…์……………………………………………………. 
     ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………...ตำม
กฎหมำยของประเทศ………………………………..จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี……………...
เดือน……………………….พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน……………………………………..
มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………
หมู่ท่ี……………ต ำบล/แขวง……………………….อ ำเภอ/เขต………….จงัหวดั…………. 
โทรศพัท…์……………………………………… 
โดยมี………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

๒๔ 

 
ต ำแหน่ง…………………...…..เป็นผูมี้อ  ำนำจลงช่ือแทน 

๒.  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เพื่อกำรจ ำหน่ำยขำย /กำรใช้
เอง ณ หอ้งบรรจุก๊ำซ ช่ือ…………………………..…………………………………………. 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี………….…ตรอก/ซอย……..…………….…....ถนน……..………..…………...
หมู่ท่ี………….ต ำบล/แขวง…………………….…….อ ำเภอ/เขต…….……………..………. 
จงัหวดั…………………….…..โดยใหบ้รรจุก๊ำซจำก………………………………………..
ลงใน……………………………………………………………….…………………………. 
ตำมใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี……………….ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี…………….. 
เดือน………………………..พ.ศ. …………… ท่ี…………………………………………… 

๓. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ เลขท่ี………………………………………...
ไดช้ ำรุดเสียหำย/สูญหำย  ขำ้พเจำ้จึงขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ 

๔. ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่มิไดมี้กำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือต่อเติมหอ้งบรรจุก๊ำซ ใหผ้ิด
ไปจำกท่ีไดรั้บอนุญำตไว ้

๕ . พร้อมค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซน้ี  ข้ำพเจ้ำได้แนบ
หลกัฐำนต่ำงๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  ดงัน้ี 

     ๕.๑ ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
     ๕.๒ ภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผูมี้อ  ำนำจ

ลงช่ือแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญำต) 
     ๕.๓ แผนผงับริเวณท่ีแสดงท่ีตั้ งของห้องบรรจุก๊ำซ  แสดงส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่

ภำยในรัศมี  ๒๐๐.๐๐ เมตร  จ  ำนวน ๓ ชุด 
 
 

(ลำยมือช่ือ)……………………………….. 
        ผูข้ออนุญำต 

 
 
หมำยเหตุ  ขีดฆ่ำขอ้ควำมท่ีไม่ใชอ้อก 



 
 

 

 
๒๕ 

 


