
แบบ ธพ.ช.4ข

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
            ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

  เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน /……………………………                         วันที_่_____เดือน____________พ.ศ.________

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
1) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต้่องการ
2) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (หากเขยีนด้วยลายมือให้เขยีนตัวบรรจงอา่นออก)

ส่วนที ่1: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
1. ผู้รับใบอนุญาต
 1.1 สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 1.3 เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

 1.4 ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

2. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................ หมดอายวุันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

3. ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขตู้รถไฟ / หมายเลขแชสซี...........................................................................................................................

4. ผู้ได้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.………………………………………………………………………….……....…………………..
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที ่…..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

5. ผู้ติดต่อประสานงาน
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.………………………………………………………………………….……....……………………
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลังงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่)
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แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที ่2: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
6. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดิม)
☐ ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
☐ แบบกอ่สร้างถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย ระบบท่อและอปุกรณ์อื่นแล้วแต่กรณี จ านวน 2 ชุด
☐ รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงและระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 1 ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ อื่นๆ (ถา้มี) .................................................................................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................................................................
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แบบ ธพ.ช.4ข
ส่วนที ่3: ลักษณะการประกอบกิจการ
7. รายการทีข่ออนุญาต
 7.1 รายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง

รถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ 

ชนิดยานพาหนะ ชนิดการติดต้ัง
    ☐ แบบติดตรึง     ☐ แบบยกและเคล่ือนทีไ่ด้

 
ชนิดกา๊ซธรรมชาติ ☐ กา๊ซธรรมชาติอดั (CNG) ☐ กา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขนาดถงัขนส่งกา๊ซธรรมชาติ
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
 7.2 ขอ้มูลอื่นๆ (ถา้มี)
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

ขนาดถงัละ.........................ลิตร จ านวน..........................................ถงั
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ประเภท    ☐ รถบรรทุก     ☐ รถกึ่งพว่ง      ☐ รถไฟ


