
ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขต	

อบต.	หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม

ได้ที่	สำนักงานเขต	อบต.	เทศบาล		พาณิชย์จังหวัด	

การค้าภายในจังหวัด	พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด	

พลังงานจังหวัด	ตามที่อยู่ของท่าน

	 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556 

โดยนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับสิทธิ์

คู่มือการใช้สิทธิ์ 
โครงการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

ภาคครัวเรือน

  สำหรับผู้ที่พลาด
     การลงทะเบียนรอบแรก ! !
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  รหัสยี่ห้อก๊าซ

โปรดเก็บรักษา	“รหัสผู้ได้รับสิทธิ์”	ไว้อย่างดี	มิฉะนั้นท่านอาจพลาด

ให้สิทธิ์กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

ตรวจสอบความถูกต้องของการกดรหัสทุกครั้ง	เพื่อป้องกันการระงับสิทธิ์	

หากท่านกดรหัสผิด	5	ครั้ง	เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านจะถูกตัดสิทธิ์

การลงทะเบียน

ร้านค้าก๊าซ/ประชาชนที่แอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่น	มีโทษจำคุกไม่เกิน	3	ปี	

หรือปรับไม่เกิน	6,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีร้านค้าก๊าซไม่นำออกจำหน่าย/ปฏิเสธการจำหน่าย	โทษจำคุกไม่เกิน	

7	ปี	หรือปรับไม่เกิน	140,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ

ระวัง ! การสวมสิทธิ์

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้ก๊าซที่เหลือได้ โดยกด *755#

รหัสขนาดถังก๊าซ
รหัส           ขนาดถัง

1		 4		

2		 7		

3		 11		

4		 11.5		

5		 13.5		

6		 15		

หมายเหตุ	:	สงวนสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อขนาดถังไม่เกิน	15	กก.

เปลี่ยนแปลงร้านค้าก๊าซ

						 ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	90	หน่วยต่อเดือน	หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้	

สามารถเปลี่ยนแปลงร้านค้าก๊าซภายในอำเภอได้ด้วยตนเอง	โดยลงทะเบียน

ใหม่	กรณีเปลี่ยนต่างอำเภอ	โทรแจ้งเบอร์	0	2140	7000,	0	2129	3344

						 ร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร	โทรแจ้งเบอร์	0	2140	7000,	

0	2129	3344	

เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

					 ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	90	หน่วยต่อเดือน	หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้	

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง	โดยลงทะเบียนใหม่

						 ร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร	โทรแจ้งเบอร์	0	2140	7000,

0	2129	3344

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

1.

2.	

3.	

ป้องกันการสวมสิทธิ์

บทลงโทษ

ปตท.	

เวิลด์แก๊ส	

ยูนิคแก๊ส	

สยามแก๊ส	

ปิคนิค

ออร์คิดแก๊ส

พี	เอ	พี

เอ็นเอสแก๊ส

อูโน่แก๊ส

ทาคูนิ

พลังอัศวิน

แสงทอง

ยี่ห้อ ยี่ห้อ

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 0 2140 7000 

หรือ 0 2129 3344 เวลา 08.00-18.00 น.
หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.lpg4u.net



1. ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน
	 											การไฟฟ้านครหลวง	ดูจากรหัสเครื่องวัด	8	หลัก

	 	 ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

		 											การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ดูจาก

	 	 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	11	หลัก

	 	 ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ที่ขึ้นต้น

  ด้วย 200xxxxxxxx

					 												 				กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ

  						ดูจากหมายเลขผู้ใช้ไฟ	9	หลัก	ในหนังสือแจ้ง

        สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบ

        จากการปรับราคาก๊าซ LPG

1. ครัวเรือนรายได้น้อย ได้รับสิทธิ์	“ซื้อก๊าซราคาเดิม	(ก่อนมีการ

ปรับราคา)	ไม่เกิน	18	กก.ต่อ	3	เดือน”

 - ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นผู้ใช้

ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย	ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน	5	แอมป์	และ

ใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่เกิน	90	หน่วยต่อเดือน			โดยดูได้จาก

ข้อความที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน-สิงหาคม	2556

 - ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ

2. ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  ได้รับสิทธิ์	“ซื้อก๊าซราคาเดิม	

(ก่อนมีการปรับราคา)	ไม่เกิน	150	กก.ต่อเดือน”

	 ร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร	ที่ใช้ก๊าซ	LPG	ขนาดถัง

ไม่เกิน	15	กก.	และมีพื้นที่ทำการค้าไม่เกิน	50	ตารางเมตร

	 ท่านสามารถใช้สิทธิ์ด้วยการส่งข้อความ	(SMS)	ผ่านโทรศัพท์

มือถือ	(ในเครือข่าย	AIS	DTAC	และ	TRUE	MOVE)	ตามขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อ	

						กด *755* รหัสผู้ได้รับสิทธิ์ (8 - 11 หลัก) *รหัสร้านค้า (6 หลัก)

# กดโทรออก

      จากนั้นระบบจะส่งข้อความกลับไปที่	เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์	และ

เบอร์โทรร้านค้าก๊าซที่ท่านสั่งซื้อ	ดังตัวอย่าง

	

ขั้นตอนที่ 2 การใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ 

						1) ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้

แสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่อผู้ขายและ

กด *755* รหัสยี่ห้อ (2 หลัก) * รหัสขนาดถัง (1 หลัก) # กดโทรออก  		

เช่น	*755*01*1#

						2) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร มีสิทธิ์รับไม่เกิน	3	ถัง	ต่อการ

กดหนึ่งครั้ง		โดยแสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่อผู้ขายและ	

กด *755* รหัสยี่ห้อ (2 หลัก) * รหัสขนาดถัง (1 หลัก) * จำนวนถัง

(1 หลัก) # กดโทรออก	เช่น	*755*01*1*1#							

						จากนั้นระบบจะส่งข้อความกลับไปที่	เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์	และ	

เบอร์โทรร้านค้าก๊าซที่ท่านสั่งซื้อ		ดังตัวอย่าง

 “ใคร ?”
        ที่มี “สิทธิ์”

    “รหัสผู้ได้รับสิทธิ์” ดูจาก

หลักฐานการใช้สิทธิ์
 การ“ใช้สิทธิ์”
    ทำได้...ง่ายนิดเดียว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์  และ
นำหลักฐานไปยืนยัน “สิทธิ์”

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	90	หน่วยต่อเดือน	ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ได้รับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต	อบต.	หรือเทศบาล	ตามที่อยู่ของท่าน

ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้	และร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร	ต้องนำ

บัตรประชาชนเป็นหลักฐาน	เพื่อขอรับบัตรแสดงสิทธิ์ที่สำนักงานเขต	

อบต.	หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน	ระหว่างวันที่	5	-	30	สิงหาคม	2556

โดยในบัตรแสดงสิทธิ์จะระบุ	“รหัสผู้ได้รับสิทธิ์”	สำหรับนำไป

ใช้แสดงสิทธิ์	เพื่อขอรับการช่วยเหลือในโครงการบรรเทาผลกระทบ

จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	ภาคครัวเรือน

ต่อไป

	 “รหัสผู้ได้รับสิทธิ์”	คือ	ตัวเลข	8	ถึง	11	หลัก	ที่แบ่งประเภท

ผู้รับสิทธิ์ไว้เป็นหมวดหมู่		เพื่อนำ	“รหัสผู้ได้รับสิทธิ์”	นี้ไปทำรายการ

ขอรับสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

2. ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร
 ดูจากรหัสผู้ได้รับสิทธิ์	10	หลัก	ที่ระบุอยู่บนบัตรแสดงสิทธิ์	

ที่ได้รับจากสำนักงานเขต	อบต.	หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน

ตัวอย่าง บัตรแสดงสิทธิ์

*755*12345678*123456#
เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์

“ชื่อนายคนไทย รักแผ่นดิน ได้ลงทะเบียนกับร้านแก๊สดี รหัส 123456”
เบอร์โทรร้านค้าก๊าซ

“ชื่อนายคนไทย รักแผ่นดิน ได้ลงทะเบียนกับร้านของท่าน”

เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์
“01/09/56 13.00 ใช้สิทธิ์ 15 กก. เหลือ 3 กก. ช่วยเหลือ 7.50 บาท”

เบอร์โทรร้านค้าก๊าซ		
“01/09/56 นายคนไทย รักแผ่นดิน ใช้สิทธิ ์15 กก. ช่วยเหลือ 7.50 บาท”รหัสผู้ได้รับสิทธิ์	10	หลัก	

ข้อความได้รับสิทธิ์

ข้อความ

ได้รับสิทธิ์

 กฟน.

 กฟภ.

 สัตหีบ

ข้อความ

ได้รับสิทธิ์


