ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สถานที่ยนื่ แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
....................................................
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ข้ อ ๕๘ วรรคหนึ่ ง ข้ อ ๕๙ วรรคหนึ่ ง และข้ อ ๖๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง กฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่วนที่ ๑
น้ํามัน
ข้ อ ๒ ในการแจ้ ง การประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ ๒ ตามข้ อ ๔๓ (๑) - (๔) ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๓ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔(๑)-(๙)
ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบคําขอ พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการคลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน้ํามัน
ทางท่อ ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข
สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๓) ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข
สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง ในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้น
ตั้งอยู่

-๒(๔) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด
(๕) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม คลังน้ํามัน ระบบการขนส่งน้ํามัน
ทางท่อ เฉพาะในส่วนของน้ํามันดิบที่อยู่ในกํากับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.๒๕๑๔ ให้ยื่น ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
(๖) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน ประเภทรถขนส่งน้ํามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(๗) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน ประเภทรถขนส่งน้ํามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่ง ทางบก หรือ ประกอบกิจ การในเขตจัง หวัด อื ่น ให้ยื ่น ณ สํ า นั ก งาน
พลังงานจังหวัด
(๘) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน ประเภทรถขนส่งน้ํามันชนิดรถกึ่งพ่วงและรถขนส่ง
น้ํามันที่ใช้เติมน้ํามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(๙) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามันที่ผลิตขึ้นนับแต่วันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๔ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลง แบบคํ าขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญ าต แบบคําขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าต และแบบคํ า ขอโอน
ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กําหนดในข้อ ๓ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับระบบการขนส่ง
น้ํามันทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ท
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนส่งน้ํามัน
ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒
(๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๓
(๖) แบบคําขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใ ช้แ บบ
ธพ.น.๔ หรือ ธพ.น.๔ท หรือ ธพ.น.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.น.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๕
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้อ ๕ ในการแจ้ง การประกอบกิจ การควบคุม ประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๕) - (๗) ของ
กฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การแจ้ง
การอนุญ าต และอัต รา
ค่า ธรรมเนีย มเกี่ย วกับ การประกอบกิจ การน้ํา มัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ป ระกอบกิจ การแจ้ง การ
ประกอบกิจการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

-๓(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจัง หวัด อื่น นอกจากเขตกรุง เทพมหานคร ให้แ จ้ง ณ สํา นัก งานพลัง งาน
จังหวัด
ข้อ ๖ ในการยื่ นคํ าขอรั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การควบคุม ประเภทที่ ๓ ตาม ข้อ ๔๔
(๑๐) - (๑๘) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบ
คําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานพลังงานจังหวัด
ข้อ ๗ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาต
ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กําหนดในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑
(๒) แบบคํา ขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การควบคุม ประเภทที่ ๓ สํา หรับ ระบบการ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ท
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๒
(๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใ ห้ใช้แบบ ธพ.ก.๓
(๖) แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๔
หรือ ธพ.ก.๔ท หรือ ธพ.ก.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.ก.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๕
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๖
ส่วนที่ ๓
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อ ๘ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๘) ของกฎกระทรวง
กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การแจ้ง การอนุญ าต และอัต ราค่า ธรรมเนีย มเกี่ย วกับ
การประกอบกิจ การน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจ การแจ้งการประกอบกิจ การ พร้อ ม
เอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๙ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔
(๑๙) - (๒๓) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบคําขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามประกาศนี้ ให้หมายถึงใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎกระทรวง
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖

-๔ข้อ ๑๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาต
ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กําหนดในข้อ ๙ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑
(๒) แบบคํา ขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การควบคุม ประเภทที่ ๓ สํา หรับ ระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ท
(๓) แบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ ๓ สํ า หรั บ ถั ง ขนส่ ง
ก๊าซธรรมชาติ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๒
(๕) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๓
(๖) แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๔
หรือ ธพ.ช.๔ท หรือ ธพ.ช.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.ช.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๕
(๙) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

แบบ ธพ.น.๑

คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กรมธุรกิจพลังงำน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต...........……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. สถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..…………………………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
หน้ำ ๑ จำก ๓

แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ ………………...................................…………
☐ สำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ สำเนำหนังสือแจ้งกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปือ้ นน้ำมัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และสิ่งปลูก
สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด
☐ รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตทำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

หน้ำ ๒ จำก ๓

แบบ ธพ.น.๑
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขออนุญำต
๖.๑ ข้อมูลภำชนะบรรจุน้ำมัน
ชนิดน้ำมัน
ประเภทน้ำมัน

ประเภทภำชนะ

ปริมำตรรวม (ลิตร)

ขนำด

จำนวน

ปริมำตรรวม (ลิตร)

ไวไฟน้อย
ไวไฟปำนกลำง
ไวไฟมำก

๖.๒ ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๓ จำก ๓

แบบ ธพ.น.๑ท

กรมธุรกิจพลังงาน

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................

วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................
………............................................................ตํตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๓. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้า ๑ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๑ท
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต
๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต
☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
☐ สําเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขปแสดงตําแหน่งที่ตั้งของระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ จํานวน ๓ ชุด
☐ แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ จํานวน ๓ ชุด
☐ แบบก่อสร้างระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จํานวน ๓ ชุด
☐ รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สําเนาหนังสือหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ สําเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๑ท
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๕. รายการที่ขออนุญาต
๕.๑ ชื่อระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ .................................................................…..............................................................................................
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ต้นทาง
ปลายทาง
ลําดับที่
ท่อขนาด
นิ้ว ความยาว
กิโลเมตร ปริมาตร
ลิตร
ความยาวรวม
กิโลเมตร ปริมาตรรวม
ลิตร
๕.๒ ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๑ข

กรมธุรกิจพลังงำน

คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ถังขนส่งนำมัน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอรับใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต…………………………..........…………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๓. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….….......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ………………......……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๑ข
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
๔. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญำต
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ถ้ำมี)
☐ แบบก่อสร้ำงถังขนส่งน้ำมัน ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบและอุปกรณ์อื่น
☐ รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๕. รำยกำรที่ขออนุญำต
๕.๑ ข้อมูลถังขนส่งน้ำมัน
ชนิดน้ำมัน
☐ ไวไฟน้อย
☐ ไวไฟปำนกลำง
☐ ไวไฟมำก
ขนำดถังขนส่งน้ำมัน
จำนวนช่อง
ช่อง ปริมำตรรวม
๕.๒ ข้อมูลยำนพำหนะ
☐ รถขนส่งน้ำมัน
ประเภท
☐ รถบรรทุก
☐ รถกึ่งพ่วง
ชนิดยำนพำหนะ ☐ รถเติมน้ำมันให้อำกำศยำนภำยในสนำมบิน
ประเภท
☐ รถบรรทุก
☐ รถกึ่งพ่วง
☐ รถไฟขนส่งน้ำมัน

ลิตร

หมายเลข  ทะเบียนรถ  คัสซี  แคร่รถไฟ .................................................................................................
๕.๓ ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๒ จำก ๒

ใบอนุญาตเลขที่......................................

แบบ ธพ.น.๒

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
..............................................................................................
ที่อยู่………….......................................................................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
.......................................................................................................
....................................................................................................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .................
ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............

ผู้อนุญาต

หมายเหตุ (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ใช้ประกอบกับสมุดบันทึกรายการประกอบใบอนุญาต
(๒) รหัสหมายเลข .........................................................

แบบ ธพ.น.๓

คำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

กรมธุรกิจพลังงำน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต เลขที.่ ....................................................................................... หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๓
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอต่ออำยุใบอนุญำต
☐ สถำนีบริกำรน้ำมัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่ สำม
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ คลังน้ำมัน
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ ระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถังขนส่งน้ำมัน หมำยเลข  ทะเบียนรถ  คัสซี  แคร่รถไฟ ........................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
และข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๒ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
กรมธุรกิจพลังงำน

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต เลขที.่ ....................................................................................... หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..……………………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร (เดิม)
☐ สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยำยแนวเขตสถำนประกอบกำร
☐ สำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ สำเนำหนังสือแจ้งกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้ำง ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อดับเพลิง
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปือ้ นน้ำมัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ และสิ่งปลูก
สร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด
☐ รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตทำทำงเชื่อมถนนสำธำรณะ หรือทำงหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ
สำเนำหนังสืออนุญำตพร้อมด้วยสำเนำแผนผังที่ได้รับอนุญำตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
และข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๒ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔ท

กรมธุรกิจพลังงำน

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
ระบบกำรขนส่งนำมันทำงท่อ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต เลขที.่ ....................................................................................... หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
ระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ .............................................................…......................................................................................................
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔ท
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร (เดิม)
☐ สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยำยแนวเขตสถำนประกอบกำร
☐ สำเนำเอกสำรแสดงว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่ำว
☐ สำเนำหนังสือแจ้งกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ จำนวน ๓ ชุด
☐ แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ จำนวน ๓ ชุด
☐ แบบก่อสร้ำงระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ ระบบควำมปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้ำงอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด
☐ รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สำเนำสัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมำยื่นก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต)
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
และข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้ำ ๒ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔ข

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
ถังขนส่งนำมัน
กรมธุรกิจพลังงำน

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต เลขที.่ ....................................................................................... หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
ถังขนส่งน้ำมัน หมำยเลข  ทะเบียนรถ  คัสซี  แคร่รถไฟ ........................................................................................
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๔ข
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร (เดิม)
☐ สำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ถ้ำมี)
☐ แบบก่อสร้ำงถังขนส่งน้ำมัน ระบบควำมปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบและอุปกรณ์อื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด
☐ รำยกำรคำนวณควำมมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้ำ ๒ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๕

คําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................

วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ผู้ขอโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตํ
………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต
๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๒.๔ ที่อยู่ผู้รับโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๓. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................หมดอายุวันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

หน้า ๑ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอํานาจ (ต่อ)
๔. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
๔.๑ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔.๒ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๕. ผู้ติดต่อประสานงาน
๕.๑ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๕.๒ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองยานพาหนะขนส่งน้ํามันของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
หน้า ๒ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. รายการที่ขอโอนใบอนุญาต
☐ สถานีบริการน้ํามัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่ สาม
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ คลังน้ํามัน
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถังขนส่งน้ํามัน หมายเลข ☐ ทะเบียนรถ ☐ คัสซี ☐ แคร่รถไฟ ........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คําขอโอนใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน
และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยื่นคําขอ
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หมายเหตุ * กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.น.๖

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กรมธุรกิจพลังงำน

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต (เดิม) เลขที.่ ................................................................. หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
☐ สูญหำย
☐ ถูกทำลำยในสำระสำคัญ
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
☐ หลักฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสูญหำย กรณีสูญหำย
☐ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิมที่ถกู ทำลำยในสำระสำคัญ กรณีถกู ทำลำย และอื่นๆ
☐ อื่นๆ (ถ้ำมี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่รับใบแทนใบอนุญำต
☐ สถำนีบริกำรน้ำมัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่ สำม
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ คลังน้ำมัน
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...
☐ ระบบกำรขนส่งน้ำมันทำงท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถังขนส่งน้ำมัน หมำยเลข  ทะเบียนรถ  คัสซี  แคร่รถไฟ ........................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
และข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนีถ้ กู ต้อง และเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้ำ ๒ จำก ๒

แบบ ธพ.ป.๑

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
เลขรับที.่ ......................................
วันที่.............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับใบแจ้ง
เขียนที่…..………………………............................
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….….....
๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..………….
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......….
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน.....................................
ตาบล/แขวง……………….............….……..อาเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….….
รหัสไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท์……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….………….
ชื่อสานักงาน…………………….............……….ตั้งอยู่เลขที่….......….หมู่ที่…...….ตรอก/ซอย……...................……………
ถนน…………….…….……...............…..ตาบล/แขวง………........……….….....……..อาเภอ/เขต…….....…….…….…….…..
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย์…............……..โทรศัพท์…….......…....……….โทรสาร…….......…….………
๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......………………….
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่………..........….หมู่ที่.…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….…
ตาบล/แขวง……...............………อาเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย์…......………..…
โทรศัพท์……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ตาแหน่ง…….....................………..…
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทน
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...........…………….ตั้งอยู่เลขที่……............…..
หมู่ที่…......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ตาบล/แขวง……............….………..……
อาเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย์………..............……....
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร……………………………….
๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ตามรายการดังต่อไปนี้

๒
ประเภท
น้ามันเชื้อเพลิง

ชนิด
น้ามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
น้ามันเชื้อเพลิง

ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

หมายเหตุ

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๓) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๔) สาเนาหรือภาพถ่าย  โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓  น.ส. ๓ ก  ส.ค. ๑
 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
(๕) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
(๖) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสาหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลาน้าสายนั้น
(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐
เมตร จานวน ๓ ชุด
(๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จานวน ๓ ชุด

๓
(๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ จานวน ๓ ชุด
(๑๐) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ จานวน ๑ ชุด
(๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน…………....ฉบับ
(๑๒) อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………...........................................
ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผู้แจ้ง
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกาหนดให้ต้องประทับตรา
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย
๔. ประเภทของน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ามันปิโตรเลียมดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ
๕. ชนิดน้ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย
๖. ภาชนะบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน ถังน้ามัน ถังเก็บน้ามัน
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

๔
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

แบบ ธพ.ป.๒

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ใบรับแจ้ง เลขที่……………………
ส่วนราชการ
วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........……
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........………
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดาเนินการ บ้านเลขที่….........….....หมู่ที่…........…ตรอก/ซอย…..........…………………………
ถนน…………........………………….ตาบล/แขวง……..........……....………….…..อาเภอ/เขต………...........……….………….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท์………….......….…..…โทรสาร……........…..……..
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………....…………..............…….ตั้งอยู่เลขที่…................หมู่ท.ี่ .....…..
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ตาบล/แขวง……………....………อาเภอ/เขต…….............…….
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท์………:.......…..….…..…โทรสาร………..........……..
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................…………………………
เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด………….....................… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................…… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด……..................………… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
จานวน…......………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
(ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง...............................................................................

๒
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

แบบ ธพ.ก.๑
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website............................................................... ....................
๒. สถานประกอบการ
ชื่อสถำนประกอบกำร............................................................................................................................. .......................................
เลขที่.................. ห้อง.................. ชั้น.................. อาคาร................................................................................... หมู่ท.ี่ ................
ซอย........................................................ ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail............................................................................................................................................................................................
หน้ำ ๑ จำก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
 (๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 (๒) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 (๓) สาเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส.๓  น.ส.๓ก  ส.ค.๑  อื่นๆ...............................................
 (๔) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
 (๕) สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 (๖) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้า
ดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 (๗) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 (๘) หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 (๙) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้า (ให้นามายื่นก่อน
พิจารณาออกใบอนุญาต)
 (๑๐) สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 (๑๑) หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ามัน
 (๑๒) หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 (๑๓) สาเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) เฉพาะคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
 (๑๔) อื่น ๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
* สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๖)
เฉพาะระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (๙) และ (๑๑)
** สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม
(๕) (๖) เฉพาะระบบท่อดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเป้ออนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่า (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)

หน้ำ ๒ จำก ๓

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. ข้อมูลภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรลียมเหลว
ประเภท
๑. ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ปริมำตรต่อถัง (ลิตร)

จำนวน (ถัง)

ปริมำณรวม (ลิตร)

๒. ถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

ปริมาณรวม
๗. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้ำ ๓ จำก ๓

แบบ ธพ.ก.๑ท
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ
ชื่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ.............................................................................................................................
............................................................................................................................ ...........................................................................
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................

หน้า ๑ จาก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
 สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จานวน ๓ ชุด
 แบบก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ สถานี ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอื่น
แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้า (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 สาเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 อื่น ๆ (ถ้ามี)...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ......................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
หน้า ๒ จาก ๓

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ลำดับที่ ต้นทำง............................................................................. ปลำยทำง.............................................................................
............ ท่อขนำด.......................นิ้ว
ควำมยำว...........................กิโลเมตร
ปริมำตร.....................................ลิตร
ความยาวรวม....................................กิโลเมตร
ปริมาตรรวม....................................ลิตร
๗. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้ำ ๓ จำก ๓

แบบ ธพ.ก.๑ข
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต.......................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๓. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail............................................................................................................................................................................................

หน้า ๑ จาก ๒

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบและอุปกรณ์อื่น
แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ามัน
 หนังสือรับรองถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 สำเนำทะเบียนรถ
 อื่น ๆ (ถ้ามี).............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๕. ข้อมูลถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 รถขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  รถบรรทุกหกล้อ
 รถบรรทุกสิบล้อ
ชนิดยำนพำหนะ
 รถกึ่งพ่วง
 รถไฟขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
หมำยเลข  ทะเบียนรถ  แคร่รถไฟ .......................................................................................................................................
ขนำดถัง...................................................ลิตร
๖. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้ำ ๒ จำก ๒

ใบอนุญาตเลขที่......................................

แบบ ธพ.ก.๒

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
.......................................................................................................
ที่อยู่……………………….............…………..............................................................
........................................................... ...............................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .................
ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............

ผู้อนุญาต

แบบ ธพ.ก.๓
คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ใบอนุญาต
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................

หน้า ๑ จาก ๒

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม)
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 อื่น ๆ (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบอนุญำต โดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำร
หลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............

หน้า ๒ จาก ๒

แบบ ธพ.ก.๔
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ใบอนุญาต
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail............................................................................................................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................

หน้า ๑ จาก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๕.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม)
๕.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี)
 สาเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ
 สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
 สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้า
ดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วน
บุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้า (ให้นามายื่นก่อนพิจารณา
ออกใบอนุญาต)
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ามัน
 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 อื่น ๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
หน้า ๒ จาก ๓

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
๖. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
.............................................................................................................................. ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๗. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
................................................................................................................................... ...................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.ก.๔ท
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ใบอนุญาต
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............
๓. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ
ชื่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ.............................................................................................................................
๔. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail..................................................................................................................... .......................................................................
๕. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail............................................................................................................................................................................................
หน้า ๑ จาก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม)
๖.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี)
 สาเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ
 สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
 สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 แผนผังโดยสังเขปแสดงตาแหน่งที่ตั้งของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จานวน ๓ ชุด
 แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จานวน ๓ ชุด
 แบบก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ สถานี ระบบความปลอดภัย ระบบและสิ่งปลูกสร้างอื่น
แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาเนาหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 อื่น ๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..............
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
หน้ำ ๒ จำก ๓

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
๗. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
.............................................................................................................................. ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๘. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.ก.๔ข
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ใบอนุญาต
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............
๓. ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หมำยเลขทะเบียนรถ / หมำยเลขแคร่รถไฟ....................................................................................................................................
๔. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๕. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
หน้า ๑ จาก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม)
๖.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม)
 สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบความปลอกภัย ระบบและอุปกรณ์อื่น แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ามัน
 หนังสือรับรองถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 อื่น ๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..............
.............................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................... ......................
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.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..............................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ......................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
หน้า ๒ จาก ๓

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
๗. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
............................................................................................................................. .........................................................................
................................................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
.............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
.............................................................................................................................. ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๘. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.ก.๕
คาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอโอนรับใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูโ้ อนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้โอนใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้โอนใบอนุญำต..........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้โอนใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญำต.....................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับโอนใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website...................................................................................
๓. ใบอนุญาต
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............

หน้า ๑ จาก ๓

๔. ผู้รับมอบอานาจของผู้โอนใบอนุญาต (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๕. ผู้รับมอบอานาจของผู้รับโอนใบอนุญาต (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail............................................................................................................................................................................................
๖. ผู้ติดต่อประสานงานของผู้โอนใบอนุญาต
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๗. ผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับโอนใบอนุญาต
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................

หน้า ๒ จาก ๓

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอโอนใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอโอนใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) ของผู้โอนและผู้รับโอน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) ของผู้โอนและผู้รับโอน
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ขอโอน
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โอนกิจการให้บุคคลอื่นแล้ว
 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ผู้ชาระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
 อื่น ๆ (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คาขอรับใบอนุญาต โดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..............................................ผู้โอนใบอนุญาต/*ผู้ยื่นคาขอ
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..............................................ผู้รับโอนใบอนุญาต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............
หมายเหตุ *กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

หน้า ๓ จาก ๓

แบบ ธพ.ก.๖
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...............
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต........................................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ท.ี่ ..............
ซอย................................................... ถนน................................................... ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์.................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ..................................
e-mail........................................................................... website.................................................. .................................
๒. ใบอนุญาต (เดิม)
ใบอนุญำตเลขที่.......................................................................................... หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............
 สูญหำย
 ถูกทำลำยในสำระสำคัญ
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ท.ี่ ..................
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
 นำย  นำง  นำงสำว  คำนำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ.....................................
e-mail......................................................................................................................... ...................................................................

หน้า ๑ จาก ๒

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหาย (กรณีสูญหาย)
 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ถูกทาลายในสาระสาคัญ (กรณีถูกทาลายและอื่นๆ)
 อื่น ๆ (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ
คำขอรับใบอนุญำต โดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำร
หลักฐำนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
(
)
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............

หน้า ๒ จาก ๒

แบบ ธพ.ป.๑

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
เลขรับที.่ ......................................
วันที่.............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับใบแจ้ง
เขียนที่…..………………………............................
วันที่….…..เดือน……...…….……….พ.ศ. .….….....
๑. ข้าพเจ้า.....................................…………………………………………………………………..……………..………….
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. …......….
อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย..………...…….........….ถนน.....................................
ตาบล/แขวง……………….............….……..อาเภอ/เขต………...........……….………….จังหวัด…........….……………..….….
รหัสไปรษณีย์…………..................….โทรศัพท์……..............……………………..…อาชีพ….....……..……..……….………….
ชื่อสานักงาน…………………….............……….ตั้งอยู่เลขที่….......….หมู่ที่…...….ตรอก/ซอย……...................……………
ถนน…………….…….……...............…..ตาบล/แขวง………........……….….....……..อาเภอ/เขต…….....…….…….…….…..
จังหวัด………….......……………รหัสไปรษณีย์…............……..โทรศัพท์…….......…....……….โทรสาร…….......…….………
๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……...........……....…………….ตามกฎหมายของประเทศ……......………………….
จดทะเบียนเมื่อวันที่…...…เดือน…………………....….พ.ศ. ….....….เลขทะเบียน….....………….…มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่………..........….หมู่ที่.…........…ตรอก/ซอย……........……………………..ถนน……..........……………………….…
ตาบล/แขวง……...............………อาเภอ/เขต…….........……………จังหวัด……….....……..รหัสไปรษณีย์…......………..…
โทรศัพท์……......…...…โทรสาร……...………..โดยมี……..........…………………….....ตาแหน่ง…….....................………..…
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทน
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………………...........…………….ตั้งอยู่เลขที่……............…..
หมู่ที่…......…ตรอก/ซอย…………........……………ถนน……….......…………………ตาบล/แขวง……............….………..……
อาเภอ/เขต………………........…….…....…….จังหวัด………………......….…..…………รหัสไปรษณีย์………..............……....
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร……………………………….
๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท……...…..... ลักษณะที่………........
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
 ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ตามรายการดังต่อไปนี้

๒
ประเภท
น้ามันเชื้อเพลิง

ชนิด
น้ามันเชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
น้ามันเชื้อเพลิง

ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

หมายเหตุ

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๓) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(๔) สาเนาหรือภาพถ่าย  โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓  น.ส. ๓ ก  ส.ค. ๑
 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
(๕) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
(๖) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อม
ระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสาหรับ
ยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลาน้าสายนั้น
(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐
เมตร จานวน ๓ ชุด
(๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จานวน ๓ ชุด

๓
(๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ จานวน ๓ ชุด
(๑๐) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ จานวน ๑ ชุด
(๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน…………....ฉบับ
(๑๒) อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………...........................................
ลงชื่อ…………………….....…………...............……..ผู้แจ้ง
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกาหนดให้ต้องประทับตรา
ของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย
๔. ประเภทของน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ามันปิโตรเลียมดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ
๕. ชนิดน้ามัน หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย
๖. ภาชนะบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน ถังน้ามัน ถังเก็บน้ามัน
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

๔
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

แบบ ธพ.ป.๒

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ใบรับแจ้ง เลขที่……………………
ส่วนราชการ
วันที่…....…เดือน……...............……...…พ.ศ. ........……
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า……...........................................................……สัญชาติ………..........………
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดาเนินการ บ้านเลขที่….........….....หมู่ที่…........…ตรอก/ซอย…..........…………………………
ถนน…………........………………….ตาบล/แขวง……..........……....………….…..อาเภอ/เขต………...........……….………….
จังหวัด…………..........….……รหัสไปรษณีย์…….........……….โทรศัพท์………….......….…..…โทรสาร……........…..……..
ณ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า……………....…………..............…….ตั้งอยู่เลขที่…................หมู่ท.ี่ .....…..
ตรอก/ซอย…………........…….ถนน………......……………ตาบล/แขวง……………....………อาเภอ/เขต…….............…….
จังหวัด………......……....……รหัสไปรษณีย์……….......…….โทรศัพท์………:.......…..….…..…โทรสาร………..........……..
ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดาเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ลักษณะกิจการ……………………….........…………….…………ประเภท……………............................…………………………
เพื่อการจาหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด………….....................… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................…… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ามัน ชนิด……..................………… จานวน…………….…ถัง
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ขวดน้ามัน/กระป๋องน้ามัน/ถังน้ามัน เก็บน้ามัน ชนิด…………..................……มีปริมาณรวม………………………ลิตร
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
มีปริมาณรวม………………………ลิตร
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
จานวน…......………….…ถัง มีปริมาณรวม………………………ลิตร
(ลายมือชื่อ)……....…………….....................……………ผู้รับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง...............................................................................

๒
คาเตือน
๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิก
ประกอบกิจการตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย
ลงชื่อ.....................…………………………….………..ผู้แจ้ง
(
)

แบบ ธพ.ช.1

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบคุ คล
๑.๒ ชือ่ ตามกฎหมายของผูข้ อรับใบอนุญาต………..............………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบคุ คล
๑.๔ ที่อยูข่ องผูข้ อรับใบอนุญาต
เลขที่ ……………... ห้อง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............……...
ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ………..........………….………………......
อาเภอ/เขต …….….......................………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……………………..
e-mail ………….....………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
2. ที่ตงั้ สถานประกอบการ
ชือ่ สถานประกอบการ.................………..…………………………………………………............................................................................................
เลขที่ ……………... ห้อง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............……...
ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ………..........………….………………......
อาเภอ/เขต …….….......................………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
๓. ผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ ……………... ห้อง ….……..…… ชัน้ ……………… อาคาร …………...……...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............……...
ซอย …….…….......…….........…….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ………..........………….………………......
อาเภอ/เขต …….….......................………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….….....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……………………
e-mail ……………….……………………………………………………………….......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........……………………...
โทรศัพท์ …………………......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………......
e-mail ……………….…………………………………………………………...............................................................................................................
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ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิตบิ ุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
 สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อืน่ ๆ …………………………

 สาเนาเอกสารแสดงว่าผูข้ อรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดนิ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดนิ หรือหนังสือยินยอม
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดแู ลและรับผิดชอบที่ดนิ ดังกล่าว
 สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทาทางเชือ่ มถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิง่ ล่วงล้าลาน้า
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร (อ.6)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือสาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (กนอ.02/6)
กรณีอยูใ่ นพื้นที่ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซรวมถึงเครื่องจักรและ
เครื่องมือที่เกีย่ วข้อง ระบบท่อดับเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิง่ ปลูกสร้างอืน่ แล้วแต่กรณี จานวน 2 ชุด ชุดละ.....................แผ่น

 แบบก่อสร้างในแนวเขตสถานประกอบการ จานวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ และระบบอืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง จานวน ๑ ชุด
ชุดละ.....................แผ่น
 รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะติดตัง้ ในบริเวณอันตราย จานวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน.....................แผ่น
 สาเนาบัตรประจาตัวผูป้ ฏิบัตงิ านก๊าซธรรมชาติ จานวน........................แผ่น
 คู่มือปฏิบัตกิ รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
 อืน่ ๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3: ลักษณะการประกอบกิจการ
6. รายการที่ขออนุญาต
6.1 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- ข้อมูลถังเก็บและจ่ายก๊าซภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ยีห่ อ้
มาตรฐานที่ใช้ผลิต

เดือน/ปี ที่ผลิตถัง

ขนาดถัง (ลิตร)

จานวนรวม (ถัง)

รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 ลิตร
รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรเกิน 200 ลิตร
รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติทั้งสิน้
6.2 สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- ข้อมูลระบบท่อก๊าซภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
จานวนสายท่อย่อยที่มีอุปกรณ์วัดปริมาณในการซือ้ ขายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีจานวน........................สาย รายละเอียด ดังนี้
สายที่
ความดันขาเข้า (บาร์)
ความดันขาออก (บาร์)
ขนาดท่อที่ออกจากอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซ
(นิ้ว)
- ข้อมูลถังเก็บและจ่ายก๊าซภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ยีห่ อ้
มาตรฐานที่ใช้ผลิต

เดือน/ปี ที่ผลิตถัง

ขนาดถัง (ลิตร)

จานวนรวม (ถัง)

รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 ลิตร
รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรเกิน 200 ลิตร
รวมจานวนถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติทั้งสิน้
6.3 คลังก๊าซธรรมชาติเหลว
- ข้อมูลภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว
ชนิดภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ
ชนิดก๊าซธรรมชาติ
ปริมาตร (ลิตร)

* อืน่ ๆ
* ASME
* ถังกักเก็บปิดสมบูรณ์
* ก๊าซธรรมชาติอัด
* ก๊าซธรรมชาติเหลว
จานวน
ปริมาตรรวม (ลิตร)

6.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชือ่ …………………………………………ผูข้ อรับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
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คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

วันที.่ ...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ……….
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูข้ อรับใบอนุญาตและผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
๑. ผูข้ อรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ทีอ่ ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………......
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
๒. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ชื่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ .................................................................…...................................................................................
๓. บุคคลทีผ่ ขู้ อรับใบอนุญาตแต่งตัง้ ให้มีอานาจเต็มในการติดต่อกับ ธพ. เพื่อขอรับใบอนุญาต
☐ นาย

☐ นาง

☐ นางสาว

☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….…………………….....
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................
๔. ผูต้ ดิ ต่อประสานงาน
☐ นาย

☐ นาง

☐ นางสาว

☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

หน้า ๑ จาก ๘

แบบ ธพ.ช.๑ท
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต

๕. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
☐ แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอย่างง่าย (Simplified Flow Diagram) และแผนผังสังเขป (Location
Plan) จานวนอย่างละ 2 ชุด
☐ แบบรายละเอียดและรายการคานวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติในการออกแบบด้านความมัน่ คงแข็งแรง ของระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ จานวนอย่างละ 2 ชุด
☐ สาเนาหนังสือนาส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี จานวนอย่างละ 1 ชุด
☐ แผนการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง จานวน 2 ชุด
☐ แผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้าง (Project Schedule) จานวน ๒ ชุด
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ ๓: ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
6. แนวการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ส่วนที่

อาเภอ

จังหวัด

ข้อมูลเพิม่ เติม (เช่น จุดเริม่ ต้น จุดสิ้นสุด จุดเชี่อมต่อ ฯลฯ)

1

2

3

4

5
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7. ข้อมูลระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
7.1 รายละเอียด (หากมีมากกว่า 5 ส่วน โปรดจัดส่งเป็นเอกสารแนบ)
เส้นผ่าน ความยาว
ท่อรวม ปริมาตร
ท่อ ศูนย์กลาง
โดย
ของท่อ
ส่วนที่ ใหญ่สุด
ประมาณ (×103 ลิตร)
(นิ้ว) (กิโลเมตร)

พืน้ ทีพ่ าดผ่าน
(ระบุอาเภอ/จังหวัด)

จานวนจุด
ค่าความ Class ความลึก
tie-in
ดันสูงสุด Location (เมตร)
point

1

2

3

4

5
รวม
7.2 มาตรฐานทีใ่ ช้ในการออกแบบติดตั้งระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
☐ ASME B31.8 ☐ CSA Z662 ☐ PrEN 1555 ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................

หน้า 4 จาก 8

แบบ ธพ.ช.1ท
7.3 วิธีการวางท่อผ่านพืน้ ทีส่ าคัญ

พืน้ ทีส่ าคัญ

วิธีการวางท่อ
การขุดเปิด การเจาะคว้าน การเจาะลอด
(HDD) (Boring/Jacking)
(Open Cut)

☐ ทางน้า/แม่น้าลาคลอง

☐

☐

☐

☐ ทางถนน

☐

☐

☐

☐ ทางรถไฟ

☐

☐

☐

☐ พืน้ ทีท่ มี่ ีดินอ่อนนุ่ม

☐

☐

☐

☐ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

☐

☐

☐

☐ พืน้ ทีอ่ อ่ นไหว

☐

☐

☐

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

☐

☐

☐

หน้า 5 จาก 8

ชื่อสถานที่/พืน้ ที่

แบบ ธพ.ช.1ท
8. จุดรับก๊าซธรรมชาติของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
หมายเหตุ: จุดรับก๊าซธรรมชาติ หมายถึง จุดเริม่ ต้นของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อทีย่ ื่นขอรับใบอนุญาต เป็นจุดที่
ระบบฯ รับก๊าซมาจากแหล่งก๊าซอื่น หรือ แหล่งประกอบการอื่น

จุดที่

รหัส

ชื่อจุดรับ

จุดรับก๊าซธรรมชาติ
สถานทีร่ ับก๊าซ
(ระบุอาเภอ/จังหวัด)

เลขทีใ่ บอนุญาตของจุด
รับก๊าซ (ถ้ามี)

ตาแหน่ง GPS จุดรับก๊าซ

1

2

3

4

5

รหัสจุดรับก๊าซธรรมชาติ:
1 = แหล่งก๊าซบนบก 2 = แหล่งก๊าซในทะเล 3 = LNG Terminal 4 = จากท่อของผู้ประกอบกิจการรายอื่น
5 = อื่นๆ (โปรดระบุ)

หน้า 6 จาก 8

แบบ ธพ.ช.1ท
9. สถานีตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
9.1 จานวน (แห่ง) ……………………….
9.2 ตาแหน่งสถานีตรวจ/ปรับความดันก๊าซ

ลาดับ

ชื่อสถานี

รหัส
ประเภท
สถานี

สถานที่ (ระบุอาเภอ/จังหวัด)

ความดัน
ความดันขา
ขาออก
เข้า (บาร์)
(บาร์)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รหัสประเภทสถานี:
1 = Block Valve (BV) 2 = Gate Station (GS) 3 = Regulating Station (RS) 4 = Off-Take Station (OTS)
5 = Pressure Reducing Station (PRS) 6 = อื่นๆ (โปรดระบุ)

หน้า 7 จาก 8

แบบ ธพ.ช.1ท
10. จุดส่งก๊าซธรรมชาติของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
10.1 สถานี ณ จุดส่งก๊าซธรรมชาติ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
10.2 รายละเอียดจุดส่งก๊าซธรรมชาติ

จุดที่

รหัส

ชื่อจุดส่ง

จุดส่งก๊าซธรรมชาติ
สถานทีส่ ่งก๊าซ
(ระบุอาเภอ/จังหวัด)

เลขที่ใบอนุญาตของจุดส่ง
ก๊าซ (ถ้ามี)

ตาแหน่ง GPS จุดส่งก๊าซ

1

2

3

4

5

รหัสจุดส่งก๊าซธรรมชาติ:
1 = สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 2 = สถานทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติ 3 = คลังหรือสถานทีเ่ ก็บก๊าซธรรมชาติ
4 = ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออื่น (โปรดระบุ) 5 = อื่นๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้า 8 จาก 8

แบบ ธพ.ช.1ข

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน

(สาหรับเจ้าหน้าที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
1) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ ้องการ
2) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ……….(หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจงอ่านออก)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาต
1.1 สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………..........…………………………………………………………………………………...........
1.3 เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
1.4 ทีอ่ ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...........................................................ตาบล/แขวง ………..............………….………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด ….......…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............…………………....
โทรศัพท์ ………………….…....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….…………………....
e-mail …………..…………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
2. ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ☐แบบยกเคลื่อนที่ได้ ☐แบบติดตรึง
หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขตู้รถไฟ / หมายเลขแชสซี.................................................................................................................
3. ผู้ได้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…………………………..........……………………………………………….……....………………
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...........................................................ตาบล/แขวง ………..............………….………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด ….......…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............…………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….….………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………......................................................................................................
4. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………..............…………………………………………………………….………
โทรศัพท์ ………………….…......…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….....…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….….………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้า 1 จาก 2

แบบ ธพ.ช.1ข
ส่วนที่ 2: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต

5. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
☐ แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย ระบบและอุปกรณ์อื่นแล้วแต่กรณี จานวน ๒ ชุด (จานวนชุดละ_____แผ่น)
☐ รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด (จานวน_____แผ่น)
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ คู่มือวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน จานวน ๒ ชุด
☐ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ (Material Safety Data Sheets) จานวน ๒ ชุด
☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................

ส่วนที่ 3: ลักษณะการประกอบกิจการ
6. รายการทีข่ ออนุญาต
6.1 ข้อมูลถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ประเภทรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ ☐ รถบรรทุก
ชนิดยานพาหนะ

☐ แบบติดตรึง

☐ รถกึ่งพ่วง

☐ รถไฟ

☐ แบบยกและเคลื่อนทีไ่ ด้

ชนิดก๊าซธรรมชาติ ☐ ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ☐ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขนาดถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดถังละ.........................ลิตร
จานวน..........................................ถัSerial
ง No. ☐……………………..
☐(ดูเอกสารแนบ)
6.2 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หน้า 2 จาก 2

ใบอนุญาตเลขที่......................................

แบบ ธพ.ช.๒

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
.................................................................................... ..........
ที่อยู่………….......................................................................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
.......................................................................................................
........................................................................................................................ ............

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .................
ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............

ผู้อนุญาต

เงื่อนไขการอนุญาต :
หน้า ๒ญาต.......................................................................
หมายเหตุ : ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ใช้ประกอบกับรายการอนุ

รายการอนุญาต

แบบ ธพ.ช.3

คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
๑.๔ ทีอ่ ยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………......
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
2. ใบอนุญาต เลขที่................................................................ หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. .....................
3. ผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………........
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................
5. ผู้ตดิ ต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................
หน้า 1 จาก 2

แบบ ธพ.ช.3
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิตบิ ุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจาปี จานวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้ยื่นไว้เพือ่ ประกอบ
คาขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทดี่ นิ มิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต
(

)

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 2 จาก 2

แบบ ธพ.ช.4

คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………...………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
๑.๔ ทีอ่ ยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที่ …...................……...
ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………….........……...
อาเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….............................
โทรศัพท์ ………...……….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….……............…………………
e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................
2. ใบอนุญาต เลขที่.......................................................... หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. ..................
3. ทีต่ ั้งสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ.................………..…………………………………………........................................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……....………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ……….......................………….……………………...
อาเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….............................
4. ผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........…………………………………………………….........………….……....…………………....
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...……………………………......………หมู่ที่ …...................……...
ซอย …….…….......………........….…….. ถนน ……….........................................................ตาบล/แขวง ………..............………….………….........…………...
อาเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …......…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….............................
โทรศัพท์ ………...……….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….……....…........………………
e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................
5. ผู้ตดิ ต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……...............……………
โทรศัพท์ ……………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….…..............………………
e-mail …..………………………………………………………………………...................................................................................................................................
หน้า 1 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

6. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
 สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ทดี่ นิ O โฉนดทีด่ นิ O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ …………………………

 สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ทดี่ ิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ทดี่ ิน หรือหนังสือยินยอม
จากหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีด่ ูแลและรับผิดชอบทีด่ ินดังกล่าว
 สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังทีไ่ ด้รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้า
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคาร (อ.1) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือสาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (กนอ.02/6)
กรณีอยู่ในพืน้ ทีป่ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซรวมถึงเครื่องจักรและ
เครื่องมือทีเ่ กี่ยวข้อง ระบบท่อดับเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน 2 ชุด ชุดละ.....................แผ่น

 แบบก่อสร้างในแนวเขตสถานประกอบการ จานวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ และระบบอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
ชุดละ.....................แผ่น
 รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าทีจ่ ะติดตั้งในบริเวณอันตราย จานวน 1 ชุด ชุดละ....................แผ่น
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน.....................แผ่น
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ จานวน........................แผ่น
 คู่มือปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน จานวน 2 ชุด ชุดละ......................แผ่น
 อื่น ๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

หน้า 2 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4
ส่วนที่ 3: ข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7. รายการทีข่ ออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7.1 รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
7.2 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้ยื่นไว้เพือ่ ประกอบ
คาขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทดี่ นิ มิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 3 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ท

คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

วันที.่ ...........เดือน.....................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………….............................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ทีอ่ ยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่ ………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…………………………......………หมู่ที่ …..............…
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............……………….....
อาเภอ/เขต …….….......................…………………….. จังหวัด .....…….....……….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ……….………………………..
e-mail …………......………………………………………..............……… website ……..…..…………………..……….………….….........................
๒. ใบอนุญาต เลขที่ .................................................. หมดอายุวันที่ ................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................
3. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ชื่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ......................................................….......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4. ผู้ได้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........………………………………………………….……....…………………...........
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………….……………………………......………หมู่ที่ ….............
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...…………….……………………………......………หมู่ที่ …..............…
อาเภอ/เขต …….…........................…………………….. จังหวัด …….........…….....…….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….......
โทรศัพท์ …………………....…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……...............
e-mail ……………….……………………………………………......................................................................................................................
5. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………….……....…………………...........
โทรศัพท์ …………………......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….…………………
e-mail ……………….…………………………………………......................................................................................................................
หน้า 1 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ท
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

6. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
☐ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอย่างง่าย (Simplified Flow Diagram) และแผนผังสังเขป (Location
Plan) พร้อมทัง้ แสดงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวนอย่างละ 2 ชุด
☐ แบบรายละเอียดและรายการคานวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติในการออกแบบด้านความมั่นคงแข็งแรง ของระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อในส่วนทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวนอย่างละ 2 ชุด
☐ รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวน 1 ชุด
☐ สาเนาหนังสือนาส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อมการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พร้อมด้วยรายงานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วแต่กรณี จานวนอย่างละ 1 ชุด
☐ แผนการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างในส่วนทีม่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวน 2 ชุด
☐ แผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างในส่วนทีม่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Project Schedule) จานวน 2 ชุด
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

หน้า 2 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ท
ส่วนที่ 3: ลักษณะการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7. รายการทีข่ ออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7.1 รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้ยื่นไว้เพือ่ ประกอบ
คาขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทดี่ ิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้อง และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผู้รับใบอนุญาต
(
)
วันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. .............

หน้า 3 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ข

กรมธุรกิจพลังงาน

คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน /……………………………

วันที_่ _____เดือน____________พ.ศ.________

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
1) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ ้องการ
2) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจงอ่านออก)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
1. ผู้รับใบอนุญาต
1.1 สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
1.3 เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
1.4 ทีอ่ ยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
2. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................ หมดอายุวันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
3. ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขตู้รถไฟ / หมายเลขแชสซี...........................................................................................................................
4. ผู้ได้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.………………………………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
5. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.………………………………………………………………………….……....……………………
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้า 1 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที่ 2: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

6. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม)
☐ สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
☐ แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย ระบบท่อและอุปกรณ์อื่นแล้วแต่กรณี จานวน 2 ชุด
☐ รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

หน้า 2 จาก 3

แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที่ 3: ลักษณะการประกอบกิจการ
7. รายการทีข่ ออนุญาต
7.1 รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ประเภท ☐ รถบรรทุก ☐ รถกึ่งพ่วง ☐ รถไฟ
ชนิดยานพาหนะ
ชนิดการติดตั้ง
☐ แบบติดตรึง ☐ แบบยกและเคลื่อนทีไ่ ด้
ชนิดก๊าซธรรมชาติ ☐ ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ☐ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขนาดถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดถังละ.........................ลิตร
จานวน..........................................ถัง
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
7.2 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หน้า 3 จาก 3

แบบ ธพ.ช.5

คาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที.่ ...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
๑.๔ ที่อยูข่ องผู้ขอโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………......
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
2. ผู้รับโอนใบอนุญาต
2.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิตบิ ุคคล
2.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................
2.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
2.๔ ที่อยูข่ องผู้รับโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………......
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
3. ใบอนุญาต เลขที.่ ............................................................... หมดอายุวันที.่ ...................เดือน......................................... พ.ศ. .....................
หน้า 1 จาก 3

แบบ ธพ.ช.5
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ได้รับมอบอานาจ (ต่อ)
4. ผู้ได้รับมอบอานาจของผู้โอน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………........
อาเภอ/เขต …….…...................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................
โทรศัพท์ ……………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................
5. ผู้ตดิ ต่อประสานงานของผู้โอน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................
6. ผู้ได้รับมอบอานาจของผู้รับโอน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………...
e-mail ……………….…………………………………………………………………………….......................................................................................................
7. ผู้ตดิ ต่อประสานงานของผู้รับโอน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….…………………………………………………………………………….....................................................................................................
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอโอนใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอโอนใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิตบิ ุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจของผู้โอนและผู้รับโอน
☐ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้นามายืน่ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยนื่ ไว้เพื่อประกอบ
คาขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดนิ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่า
เอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยนื่ คาขอ
(

)

วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หมายเหตุ * กรณีผรู ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตาย สิ้นสภาพนิตบิ ุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต
(
)
วันที…่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
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คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................

วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
๑.๔ ทีอ่ ยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………......
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................
2. ใบอนุญาต เลขที่................................................................ หมดอายุวันที่....................เดือน......................................... พ.ศ. .....................
3. ผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………........
อาเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................
5. ผู้ตดิ ต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......
e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................
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ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิตบิ ุคคล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รับมอบอานาจ
☐ หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหาย กรณีสูญหาย
☐ ใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีทใี่ บอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้ยื่นไว้เพือ่ ประกอบ
คาขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทดี่ นิ มิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
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