
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซ

ธรรมชำตริะยะที ่1 ข ัน้ตอนออกค ำส ัง่รบัค ำขอรบัใบอนญุำต 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :ส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิก๊ำซธรรมชำตกิระทรวงพลงังำน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตจิำกเดมิทีไ่ดรั้บอนุญำตไวต้อ้งยืน่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนุญำตจงึ

จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตไิดโ้ดยด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนระยะที ่1 ใหเ้รยีบรอ้ยและเมือ่ผูข้อรับใบอนุญำตได ้

ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งและตดิตัง้ระบบตำ่งๆตำมแบบทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบเสร็จสิน้ผูข้อรับใบอนุญำตจะตอ้งจัดใหม้กีำรทดสอบและ

ตรวจสอบระบบทอ่กำ๊ซและอปุกรณ์โดยวศิวกรทดสอบและตรวจสอบและตอ้งจัดใหม้กีำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

และอปุกรณ์ไฟฟ้ำโดยผูต้รวจสอบระบบไฟฟ้ำทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนและไดรั้บใบรับรองจำกกรมธรุกจิพลงังำน 

 

โดยผูข้อรับใบอนุญำตหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะตอ้งแจง้ใหก้รมธรุกจิพลงังำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำรกอ่นวนั

ท ำกำรทดสอบและตรวจสอบจงึจะด ำเนนิกำรตำมระยะที ่2 ทีก่ ำหนดในคูม่อืนี้ 

 

ทัง้นีผู้ข้อรับใบอนุญำตตอ้งจัดเรยีงเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำตำมล ำดับรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอฯ 

 

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:ุ -) 

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 :52 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีรั่บค ำขอและตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร

1 วนัท ำกำร ส ำนักบรหิำรกลำง 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หลกัฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนทีก่ ำหนด 

(หมำยเหต:ุ -) 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิำรณำ/ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ
เอกสำรหลักฐำนเพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำอนุญำต 

2.1 สง่เรือ่งใหห้น่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 

2.2 หน่วยงำนรับเรือ่งและสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบ 
2.3 เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่

เกีย่วขอ้ง 
2.4 จัดท ำบนัทกึเพือ่เสนอผูอ้นุญำตพจิำรณำลงนำมในค ำสัง่

รับค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนุญำต 

(หมำยเหต:ุ (-กรณีโรงงำนอตุสำหกรรมทัว่ไประยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 39 วนัท ำกำร 
-กรณีโรงงำนผลติพลงังำนไฟฟ้ำระยะเวลำใหบ้รกิำร 49 วนัท ำ
กำร)) 

49 วนัท ำกำร ส ำนักควำมปลอดภัย

ธรุกจิก๊ำซธรรมชำต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้นุญำตลงนำมในค ำสัง่รับค ำขอรับใบอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ (ในกรณีทีห่ลกัฐำนไมถ่กูตอ้งจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ
ทรำบเป็นหนังสอื)) 

2 วนัท ำกำร กรมธรุกจิพลงังำน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใบอนุญำตประกอบกจิกำร (ธพ.ช.4) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรอกรำยละเอยีดพรอ้มลงนำมครบถว้นกรณีทีส่ถำนประกอบ
กจิกำรมหีลำยแหง่กรุณำระบสุำขำใหต้รงตำมหนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนนติบิคุคลหรอืเอกสำรจำกทำงรำชกำรทีแ่นบ) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนพรอ้มเอกสำร
ยนืยนัตวัตนของผูม้อี ำนำจลงนำมประกอบดว้ยส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนกรณีชำวตำ่งชำตใิหแ้นบส ำเนำหนงัสอื
เดนิทำง, ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 
 

กรณีมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตำมหลกันติกิรรมลง
นำมโดยผูม้อบผูร้บัมอบและพยำนไมน่อ้ยกวำ่ 2 คนตดิอำกร

แสตมป์ตำมทีป่ระมวลรษัฎำกรก ำหนดพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจกรณีมอบชว่ง
หนงัสอืมอบอ ำนำจตอ้งใหอ้ ำนำจกำรมอบชว่งไวด้ว้ยกรณี

ชำวตำ่งชำตใิหแ้นบส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง, ส ำเนำใบอนุญำต
ท ำงำน (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งเฉพำะส ำเนำเอกสำรยนืยันตวัตนทัง้ของ

ผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

- 

4) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ / น.ส.3 / น.ส.3ก 

/ ส.ค.1 เป็นตน้กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงพืน้ที/่แนวเขตสถำน

ประกอบกำร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กรมทีด่นิ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูข้อรบัใบอนุญำตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื

ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจำกหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูล
และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลำ่วกรณีมกีำรเปลีย่นแปลงพืน้ที/่แนวเขต

สถำนประกอบกำรจำกหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีดู่แลและรบัผดิชอบทีด่นิ
ดงักลำ่วเนือ่งจำกไมม่เีอกสำรสทิธใิชท้ีด่นิตำมเอกสำรทีอ่ำ้งถงึ

ล ำดบัที ่4 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

6) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมอืงกรณีอยูภ่ำยใตข้อ้บงัคบัตำมกฎหมำย

วำ่ดว้ยกำรผงัเมอืงใหต้อ้งด ำเนนิกำร (เฉพำะสถำนประกอบกจิกำร
สถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตทิีอ่ยูน่อกเขตกำรนคิมฯ) กรณีทีม่กีำร

เปลีย่นแปลงพืน้ที/่แนวเขต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

7) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรหรอืรือ้ถอนอำคำร 

(อ.1) กรณีกรุงเทพมหำนครตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำนเขต
ทีป่ระกอบกจิกำรต ัง้อยูก่รณีตำ่งจงัหวดัตอ้งไดร้บัอนุญำตจำก

หนว่ยงำนสว่นทอ้งถิน่ทีส่ถำนประกอบกจิกำรต ัง้อยู ่

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กระทรวงมหำดไทย 

8) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนจำกกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม (รง.4) หรอืส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรประกอบกจิกำร

โรงงำนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่
พระรำชบญัญตัโิรงงำนพ.ศ. 2535 (ข.2) หรอืส ำเนำใบอนุญำต

ใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม (กนอ.01/2) 
และส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรหรอืรือ้ถอน

อำคำร (กนอ.02/2) กรณีมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงตำมขอ้ก ำหนด

ของกระทรวงอุตสำหกรรมหรอืกำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(กระทรวงอตุสำหกรรม/กำรนคิมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย/รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

9) 

 

ส ำเนำหนงัสอืเห็นชอบรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

หรอืผลกระทบตอ่ชุมชนอยำ่งรุนแรงท ัง้ทำงดำ้นคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มทรพัยำกรธรรมชำตแิละสขุภำพตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย

กำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแหง่ชำตจิำกส ำนกั

นโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มพรอ้ม
รำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนกำร

วเิครำะหผ์ลกระทบตอ่ชุมชนอยำ่งรุนแรงท ัง้ทำงดำ้นคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มทรพัยำกรธรรมชำตแิละสขุภำพฉบบัสมบูรณก์รณีอยู่

ภำยใตข้อ้บงัคบัของพ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดลอ้ม

แหง่ชำต ิ(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งในหนังสอืเห็นชอบฯพรอ้มระบจุ ำนวน

แผน่) 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

10) ส ำเนำสญัญำซือ้ขำยกำ๊ซธรรมชำตหิรอืหนงัสอืรบัรองกำรซือ้ขำย - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 กำ๊ซธรรมชำตทิีอ่อกใหโ้ดยผูจ้ ำหนว่ยกำ๊ซธรรมชำตซิึง่ระบุ

รำยละเอยีดของชือ่สถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตทิีต่ ัง้ระยะเวลำของ
สญัญำกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิสญัญำกำรซือ้ขำย 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(บรษัิทปตท.จ ำกดั (มหำชน)/บรษัิทปตท. จ ำหน่ำยกำ๊ซ
ธรรมชำตจิ ำกดั/บรษัิทอมตะจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำตจิ ำกดั/หรอืผู ้

จ ำหน่ำยอืน่/รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผ่น) 

11) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตฉบบัเดมิ (ธพ.ช.2) ทีม่รีำยละเอยีดครบถว้นทุก
หนำ้ (ฉบบัลำ่สุด) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้ ) 

กรมธรุกจิพลงังำน 

12) 
 

ส ำเนำใบรบัรองขึน้ทะเบยีนเป็นวศิวกรออกแบบสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซ
ธรรมชำต ิ(สธช./ท1/1)  พรอ้มส ำเนำหนงัสอืรบัรองนติบิุคคล

ของบรษิทัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและเอกสำรยนืยนัตวัตนของผูม้ ี

อ ำนำจลงนำมประกอบดว้ยส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนกรณี
ชำวตำ่งชำตใิหแ้นบส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง, ส ำเนำใบอนุญำต

ท ำงำน (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กรมธรุกจิพลงังำน 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองวศิวกรตำมสำขำทีอ่อกแบบ (โยธำเครือ่งกลไฟฟ้ำ) 

โดยวศิวกรออกแบบเป็นไปตำมเอกสำรอำ้งองิถงึล ำดบัที ่12 
พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมรวมท ัง้

แนบรำยกำรค ำนวนและเอกสำรทำงวศิวกรรมทีใ่ชใ้นงำนกำ๊ซ

ธรรมชำต ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(วศิวกรผูด้ ำเนนิกำรออกแบบตอ้งลงนำมในรำยกำรค ำนวณ

และแบบทัง้หมดของระบบก๊ำซธรรมชำตทิกุแผน่พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

14) 
 

แบบแผนผงับรเิวณสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำต ิ(Layout Plan) ซึง่
แสดงรำยละเอยีดไดอ้ยำ่งชดัเจนและมมีำตรำสว่นทีเ่หมำะสม

พรอ้มท ัง้ระบุประเภทชนดิขนำดของอุปกรณโ์ดยตอ้งแสดงชือ่

สถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตพิรอ้มทีต่ ัง้เขตสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำติ
ถกูตอ้งครบถว้นตำมโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิใ์นกำร

ใชท้ีด่นิแสดงรำยละเอยีดต ำแหนง่ของระบบกำ๊ซธรรมชำตทิีม่กีำร
ตดิต ัง้ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 หรอืขนำด A0 กรณีจ ำเป็น 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เชน่อำคำรสถำนคีวบคมุสถำนคีวบคมุเครือ่งสบูอดักำ๊ซ

ภำชนะบรรจุกำ๊ซถังเก็บและจ่ำยกำ๊ซระบบทอ่กำ๊ซพรอ้มอปุกรณ์สว่นควบ
อปุกรณ์กลนริภัยเครือ่งจักรทีใ่ชร้ะบบกำ๊ซธรรมชำตริะบบป้องกนัก๊ำซ

ร่ัวไหลระบบเตอืนภัยเมือ่ก๊ำซร่ัวระบบป้องกนัระงับอัคคภีัยเบือ้งตน้อำคำร
และสิง่ปลกูสรำ้งอืน่แนวเขตกำรจรำจรของยำนพำหนะภำยในสถำนทีใ่ช ้

กำ๊ซธรรมชำตทิำงเขำ้และทำงออกส ำหรับยำนพำหนะของสถำนทีใ่ช ้

กำ๊ซธรรมชำตซิึง่มรีำยละเอยีดของสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงดว้ยแลว้
ลงนำมรับรองโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

15) 
 

แบบแสดงรำยละเอยีดโครงสรำ้ง (Shelter and Detail) และแบบ
รำยละเอยีดฐำนรำก (Foundation and Detail) ของระบบกำ๊ซ

ธรรมชำตทิีม่กีำรตดิต ัง้เชน่อำคำรสถำนคีวบคมุอำคำรทีต่ ัง้ถงัเก็บ

และจำ่ยกำ๊ซเครือ่งสบูอดักำ๊ซก ำแพงกนัไฟหรอืผนงักนัไฟและร ัว้

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

16) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดเสำกนัภยั (Guard Pole) หรอืรำวเหล็ก 

(Guard Rail) บรเิวณสถำนคีวบคมุถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซเครือ่งสบู

อดักำ๊ซถงัขนสง่กำ๊ซธรรมชำตใินกรณีทีด่ำ้นใดทีพ่ำหนะอำจ
เขำ้ถงึไดเ้ฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

17) 
 

แบบแสดงฐำนรองรบัพรอ้มรำยละเอยีดกำรตดิต ัง้ (Pipe Support 
and Installation Detail) ระบบรองรบัทอ่กำ๊ซธรรมชำต,ิ สะพำน

รองรบัทอ่กำ๊ซธรรมชำต ิ(Pipe Rack/Pipe Bridge) ทีม่กีำร
ตดิต ัง้กรณีมฐีำนรำกใหแ้สดงดว้ยภำยในสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำติ

รวมท ัง้ในสถำนคีวบคมุเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ A1 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

18) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดรูปดำ้น (Section) อยำ่งนอ้ย 2 ดำ้นพรอ้ม

รูปตดัตำมขวำงและรูปตดัตำมยำวของระบบทอ่กำ๊ซฝงัใตด้นิและ
ระบบทอ่กำ๊ซทีม่กีำรตดิต ัง้ภำยในสถำนคีวบคมุโดยใหแ้สดงระบบ

ทอ่เดมิและสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืรูปดำ้นอยำ่งนอ้ย 2 
ดำ้นของเครือ่งสบูอดักำ๊ซถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซเฉพำะทีข่อแกไ้ข

เปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

19) 
 

แบบแสดงรำยละเอยีดชนดิสำมมติ ิ(Isometric) ของระบบทอ่และ
อุปกรณก์ำ๊ซทีม่กีำรตดิต ัง้ภำยในสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตริวมท ัง้

ภำยในสถำนคีวบคมุโดยใหแ้สดงท ัง้สว่นทีม่อียูเ่ดมิและสว่นทีข่อ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

20) 
 

แบบแสดงรำยละเอยีดของระบบทอ่และอุปกรณ์กำ๊ซธรรมชำต ิ
(Piping and Instrument Diagram) ทีแ่สดงทศิทำงกำรไหล

ของกำ๊ซธรรมชำตพิรอ้มรำยละเอยีดควำมดนัออกแบบควำมดนัใช้

งำนสงูสดุควำมดนัทดสอบภำยในสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตริวมท ัง้
ภำยในสถำนคีวบคมุโดยใหแ้สดงท ัง้สว่นทีม่อียูเ่ดมิและสว่นทีข่อ

แกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

21) 

 

รำยกำรวสัดุและอุปกรณก์ำ๊ซธรรมชำตทิีใ่ชท้ ัง้หมดทีม่กีำรตดิต ัง้ 

(Material and Equipment List) เชน่ระบบทอ่และอุปกรณร์ะบบ
ไฟฟ้ำเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

22) เอกสำรแสดงขอ้มูล (Data Sheet) ของอุปกรณ์ทอ่และไฟฟ้ำทีม่ ี - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 กำรตดิต ัง้และเอกสำรขอ้มูลของอุปกรณอ์ืน่ๆทีใ่ชใ้นระบบกำ๊ซ

ธรรมชำตพิรอ้มหนงัสอืรบัรองคณุภำพหรอืผลกำรทดสอบจำก
ผูผ้ลติเช่นถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซ, เครือ่งสบูอดักำ๊ซ , อุปกรณก์ำ๊ซ

ธรรมชำตทิีเ่ก ีย่วขอ้งเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

23) 

 

แบบระบบกำรตอ่ลงดนิ (Grounding System) ทีม่กีำรตดิต ัง้

ภำยในสถำนคีวบคมุอำคำรสถำนคีวบคมุเครือ่งสบูอดักำ๊ซถงัเก็บ
และจำ่ยกำ๊ซและระบบทอ่กำ๊ซเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

24) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดรูปดำ้น (section) อยำ่งนอ้ย 2 ดำ้นพรอ้ม

รูปตดัตำมขวำงและรูปตดัตำมยำวทีแ่สดงระยะควบคมุควำม

ปลอดภยั (Safety Distance) และระยะหำ่งของบรเิวณอนัตรำย 
(Hazardous Area) เชน่บรเิวณสถำนคีวบคมุเครือ่งสบูอดักำ๊ซถงั

เก็บและจำ่ยกำ๊ซเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ย
กวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

25) 
 

แบบแสดงรำยละเอยีดรูปดำ้น (section) อยำ่งนอ้ย 2 ดำ้นพรอ้ม
รูปตดัตำมขวำงและรูปตดัตำมยำวทีแ่สดงรศัมกีำรป้องกนัฟ้ำผำ่

พรอ้มกำรตอ่ลงดนิ (Lightning System) เชน่บรเิวณหลงัคำคลมุ

สถำนคีวบคมุถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซอำคำรทีต่ ัง้ถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซ
หรอืเครือ่งสบูอดักำ๊ซเฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ A1 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

26) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดอุปกรณป้์องกนักำรกดักรอ่นทีม่กีำรตดิต ัง้  

(Detail of Cathodic Protection)  กรณีมกีำรวำงทอ่กำ๊ซฝงัใต้

ดนิเฉพำะสว่นขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

27) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดของระบบไฟฟ้ำ (Electrical System) ทีม่ ี

กำรตดิต ัง้ในบรเิวณอนัตรำย (Hazardous Area) เฉพำะสว่นทีข่อ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

28) 
 

แบบผงัแสดงรำยละเอยีดชนดิแผนภำพเสน้เดีย่ว (Single Line 
Diagram) ภำระทำงไฟฟ้ำ (Load) และกำรปิดผนกึ (Seal) ของ

ระบบไฟฟ้ำทีม่กีำรตดิต ัง้ภำยในบรเิวณอนัตรำย (Hazardous 
Area) เฉพำะสว่นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

- 

29) แบบแสดงรำยละเอยีดรูปดำ้น (Section) อยำ่งนอ้ย 1 ดำ้นที่ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 แสดงกำรตดิต ัง้ป้ำยหำ้มและค ำเตอืนพรอ้มกำรตดิต ัง้เครือ่ง

ดบัเพลงิท ัง้หมดบรเิวณสถำนคีวบคมุถงัเก็บและจำ่ยกำ๊ซเครือ่งสบู
อดักำ๊ซโดยใหแ้สดงท ัง้สว่นทีม่อียูเ่ดมิและสว่นทีข่อแกไ้ข

เปลีย่นแปลงขนำดไมน่อ้ยกวำ่ A1 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ลงนำมรับรองแบบโดยวศิวกรออกแบบพรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

30) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูป้ฏบิตังิำนของสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตทิี่

ผำ่นกำรฝึกอบรมตำมกฎกระทรวงคุณสมบตัแิละกำรฝึกอบรม
ผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2558 ลง

วนัที ่30 ธนัวำคม 2558 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีทีส่ถำนประกอบกจิกำรทีย่ังไมม่ผีูป้ฏบิตังิำนของสถำนที่
ใชก้ำ๊ซธรรมชำตหิำกมผีูฝึ้กอบรมทีไ่ดรั้บใบรับรองจำกกรมธรุกจิพลงังำน

แลว้จะตอ้งสง่ผูป้ฏบิตังิำนเขำ้อบรมทนัทแีละเมือ่ไดรั้บบัตรผูป้ฏบิตังิำน
แลว้ตอ้งจัดสง่ใหก้รมธรุกจิพลังงำนดว้ย 

รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุหนำ้พรอ้มระบจุ ำนวนแผน่) 

กรมธรุกจิพลงังำน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ถำ้กำรใหบ้รกิำรไมเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้สำมำรถตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีส่ ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิ
กำ๊ซธรรมชำตกิรมธรุกจิพลงังำนศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 20 555/2 ถนนวภิำวดรัีงสติแขวง/เขต

จตจุักรกรุงเทพฯ 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) ค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำรแบบธพ.ช.4 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ตวัอยำ่งกำรกรอกแบบฟอรม์แบบธพ.ช.4 
(หมำยเหต:ุ -) 

3) หนังสอืขอนัดทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำต ิ

(หมำยเหต:ุ -) 

4) ตวัอยำ่งกำรกรอกหนังสอืขอนัดทดสอบและตรวจสอบกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถำนทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำต ิ
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

- 
เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 22/12/2559 

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

