
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซ

ธรรมชำตริะยะที ่2 ข ัน้ตอนกำรออกใบอนญุำต 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :ส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิก๊ำซธรรมชำตกิระทรวงพลงังำน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตจิำกเดมิทีไ่ดรั้บอนุญำตไวต้อ้งยืน่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนุญำตจงึ

จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตไิดโ้ดยด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนระยะที ่1 กอ่นจงึจะด ำเนนิกำรตำมระยะที ่2 ที่

ก ำหนดในคูม่อืนี้ 

 

โดยผูข้อรับอนุญำตตอ้งจัดเรยีงเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำตำมล ำดบัรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอฯ 

 

ทัง้นีผู้ท้ ีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตจิะตอ้งน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิไปรับใบอนุญำตประกอบกจิกำร

ควบคมุประเภทที ่3 ทีศ่นูยบ์รกิำรกรมธรุกจิพลงังำนภำยใน 30 วนันับตัง้แตท่ีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้พรอ้มทัง้น ำใบอนุญำตฉบบัเดมิมำ

คนืหำกไมม่ำรับใบอนุญำตภำยในก ำหนดเวลำถอืวำ่สละสทิธกิำรเป็นผูรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 และกรม

ธรุกจิพลงังำนจะจ ำหน่ำยเรือ่งออกจำกสำรบบตอ่ไป 

 

หมำยเหต ุ

 

1. กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค ำ

ขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำ

ขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่อืเริม่นับหลงัจำกเจำ้หนำ้ทีผู่รั้บค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็น

วำ่มคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน 

 

4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมปิดรับเวลำ 15.30 น.)) 

ศนูยบ์รกิำรธรุกจิพลงังำน 

กรมธรุกจิพลงังำน 
ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 19                        

555/2 ถนนวภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์  0 2794 4555 

โทรสำร    0 2794 4300 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :19 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีรั่บรำยงำนผลกำรทดสอบและตรวจสอบพรอ้มเอกสำร

1 วนัท ำกำร ส ำนักบรหิำรกลำง 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อืน่ๆส ำหรับยืน่เพิม่เตมิและตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร

หลกัฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนทีก่ ำหนด 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิำรณำ/ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ

เอกสำรหลักฐำนเพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำอนุญำต 

2.1 สง่เรือ่งใหห้น่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 
2.2 หน่วยงำนรับเรือ่งและสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบ 

2.3 เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่
เกีย่วขอ้ง 

2.4 จัดท ำบนัทกึเพือ่น ำเสนอผูอ้นุญำตพจิำรณำลงนำมในค ำสัง่

ออกใบอนุญำต 
 

(หมำยเหต:ุ -) 

16 วนัท ำกำร ส ำนักควำมปลอดภัย
ธรุกจิก๊ำซธรรมชำต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้นุญำตลงนำมในค ำสัง่ออกใบอนุญำต/ค ำสัง่ไมอ่อก

ใบอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -) 

2 วนัท ำกำร กรมธรุกจิพลงังำน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

รำยงำนผลกำรทดสอบและตรวจสอบกอ่นกำรใชง้ำนของระบบทอ่

และอุปกรณ์ถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซพรอ้มผลกำรทดสอบอุปกรณ์
ควบคมุควำมดนัเกนิพกิดัแบบระบำยรวมถงึกำรทดสอบและ

ตรวจสอบรอยเชือ่มแบบไมท่ ำลำยสภำพเดมิของระบบทอ่กำ๊ซ

ธรรมชำตแิละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งภำยในสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำติ
เฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงโดยวศิวกรทดสอบและ

ตรวจสอบทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนและไดร้บัใบรบัรองจำกกรมธุรกจิ
พลงังำน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

2) 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำภำยในสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซ
ธรรมชำตเิฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงโดยผูต้รวจสอบระบบ

ไฟฟ้ำทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนและไดร้บัใบรบัรองจำกกรมธุรกจิ

พลงังำน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

3) 

 

ส ำเนำหนงัสอืค ำส ัง่รบัค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำร

สถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำต ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กรมธรุกจิพลงังำน 

4) 

 

ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำยอนัเกดิจำก

กำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบกจิกำร

ควบคมุกำ๊ซธรรมชำตหิรอืหนงัสอืรบัรองจำกผูร้บัประกนัภยัโดย

ตอ้งมรีำยละเอยีดครบถว้นตำมประกำศกระทรวงพลงังำนและ
ค ำส ัง่นำยทะเบยีนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำร

ประกอบธุรกจิประกนัภยัพรอ้มส ำเนำกรมธรรมฉ์บบัทีน่ ำมำใชใ้น
กำรรบัรอง 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(กอ่นรับใบอนุญำตแกไ้ขเปลีย่นแปลงผูป้ระกอบกจิกำรจะตอ้ง

ด ำเนนิกำรแจง้ผูรั้บประกนัภัยทรำบเป็นลำยลักษณ์อกัษรถงึกำร
เปลีย่นแปลงในสำระส ำคัญทีท่ ำใหก้ำรเสีย่งภัยเพิม่ขึน้และผูรั้บประกนัภัย

ไดต้กลงยนิยอมรับท ำประกนัภัยตอ่ไปเพือ่ไมเ่ป็นกำรระงับไปแหง่สญัญำ
ตำมกรมธรรมป์ระกนัภัย) (รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวน

แผน่) 

5) 
 

คูม่อืวธิปีฏบิตักิรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรหรอืเคลือ่นยำ้ย

อำคำร (อ.6) (ถำ้ม)ี กรณีกรุงเทพมหำนครตอ้งไดร้บัอนุญำตจำก
ส ำนกังำนเขตทีป่ระกอบกจิกำรต ัง้อยูก่รณีตำ่งจงัหวดัตอ้งไดร้บั

อนุญำตจำกหนว่ยงำนสว่นทอ้งถิน่ทีส่ถำนประกอบกจิกำรต ัง้อยู่

หรอืส ำเนำใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรหรอื
เคลือ่นยำ้ยอำคำร (กนอ.02/6) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(กระทรวงมหำดไทย/กระทรวงอตุสำหกรรม/กำรนคิม

อตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย/รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบุ
จ ำนวนแผน่) 

- 

7) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตให้
ท ำส ิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้กรณีมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรท ำสิง่ลว่งล ำ้ล ำ

น ำ้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

8) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรผลติไฟฟ้ำในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรใชก้ำ๊ซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิหรอืส ำเนำแบบค ำขอรบั

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรผลติไฟฟ้ำกรณีมกีำรแกไ้ข
เปลีย่นแปลงตำมขอ้บงัคบัของพ.ร.บ.กำรประกอบกจิกำรพลงังำน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนนิกำรจัดสง่ส ำเนำใบอนุญำตประกอบ

กจิกำรผลติไฟฟ้ำภำยใน 15 วนันับตัง้แตท่ีไ่ดรั้บใบอนุญำตดังกลำ่ว
รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกจิกำร
พลงังำน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3  

(หมำยเหต:ุ (1 ใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 ฉบับละ
 200 บำท 

2 กรณีใชถ้ังเก็บและจำ่ยก๊ำซธรรมชำตใิหค้ดิคำ่ธรรมเนยีมตำมปรมิำตร
ของถังดงันี้ 
     2.1 ถังเก็บและจ่ำยกำ๊ซธรรมชำตทิีม่ปีรมิำตรไมเ่กนิ 200 ลติร 
คดิคำ่ธรรมเนยีมในอตัรำถังละ   20   บำท 
     2.2 ถังเก็บและจ่ำยกำ๊ซธรรมชำตทิีม่ปีรมิำตรเกนิ 200 ลติร 
คดิคำ่ธรรมเนยีมในอตัรำถังละ  200  บำท 
3. กรณีใชร้ะบบกำรขนสง่ทำงทอ่ใหค้ดิคำ่ธรรมเนยีมตำมขนำด
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่ทีส่ง่ก๊ำซธรรมชำตอิอกจำกอปุกรณ์วัดปรมิำตร

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

 
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

กำ๊ซธรรมชำตเิขำ้สูส่ถำนทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตดิงันี้ 
     3.1 เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่ไมเ่กนิ 1 นิว้ 
คำ่ธรรมเนยีม                500 บำท 

     3.2 เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่เกนิ 1 นิว้แตไ่มเ่กนิ 2 นิว้ 
คำ่ธรรมเนยีม                1,000 บำท 

     3.3 เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่เกนิ 2 นิว้แตไ่มเ่กนิ 3 นิว้ 
คำ่ธรรมเนยีม    2,000 บำท 

     3.4 เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่เกนิ 3 นิว้แตไ่มเ่กนิ 4 นิว้ 
คำ่ธรรมเนยีม                3,000 บำท 
     3.5 เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของทอ่เกนิ 4 นิว้ 
คำ่ธรรมเนยีม    4,000    บำท 
โดยคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตจะคดิตำม 1 และ 2 หรอื 3 แลว้แตก่รณี 
เมือ่กรมธรุกจิพลงังำนมหีนังสอืแจง้ผูไ้ดรั้บใบอนุญำตสำมำรถน ำแบบ
ช ำระคำ่ธรรมเนยีมช ำระคำ่ธรรมเนยีมเป็นเงนิสดไดท้ีธ่นำคำรกรุงไทยและ
ช ำระคำ่ธรรมเนยีมเป็นเงนิสดหรอืเชค็ทีธ่นำคำรเป็นผูส้ัง่จำ่ยในนำม
“กระทรวงกำรคลงั”ไดท้ีศ่นูยบ์รกิำรธรุกจิพลงังำนและน ำหลกัฐำนกำร
ช ำระเงนิมำขอรับใบอนุญำตไดท้ีศ่นูยบ์รกิำรธรุกจิพลงังำนกรมธรุกจิ
พลงังำนศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 19 เลขที ่555/2    ถนน
วภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพมหำนคร 
)) 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ถำ้กำรใหบ้รกิำรไมเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้สำมำรถตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี่ ส ำนักควำมปลอดภัย

ธรุกจิก๊ำซธรรมชำตกิรมธรุกจิพลงังำนศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 20 555/2 ถนนวภิำวดรัีงสติแขวง/
เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์: 0 2794 4901 

(หมำยเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังำน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 19 555/2 ถนน
วภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์: 0 2794 4111 

(หมำยเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หนังสอืขอนัดทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำต ิ
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ตวัอยำ่งกำรกรอกหนังสอืขอนัดทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำต ิ

(หมำยเหต:ุ -) 

3) หนังสอืสง่ผลกำรทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตพิรอ้มเอกำรประกอบกำร

พจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -) 

4) ตวัอยำ่งกำรกรอกหนังสอืสง่ผลกำรทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตพิรอ้มเอ

กำรประกอบกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 



www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 22/12/2559 

http://www.info.go.th/

