
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน.....................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที ่๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอ านาจ
๑. ผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………….............................
๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ทีอ่ยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
เลขที ่………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…………………………......………หมู่ที ่…..............…
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............……………….....
อ าเภอ/เขต …….….......................…………………….. จงัหวัด .....…….....……….............………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื……….………………………..
e-mail …………......………………………………………..............……… website ……..…..…………………..……….………….….........................
๒. ใบอนุญาต เลขที ่.................................................. หมดอายวุันที ่................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................
3. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ชื่อระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ ......................................................….......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4. ผู้ได้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........………………………………………………….……....…………………...........
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………….……………………………......………หมู่ที ่….............
เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...…………….……………………………......………หมู่ที ่…..............…
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 ……………….…………………………………………......................................................................................................................

แบบ ธพ.ช.4ท
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ส่วนที ่๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
6. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
☐ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจ
☐ แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอยา่งง่าย (Simplified Flow Diagram) และแผนผังสังเขป (Location
      Plan) พร้อมทัง้แสดงรายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวนอยา่งละ 2 ชุด
☐ แบบรายละเอยีดและรายการค านวณท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในการออกแบบด้านความมั่นคงแขง็แรง ของระบบการขนส่ง
      กา๊ซธรรมชาติทางท่อในส่วนทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวนอยา่งละ 2 ชุด
☐ รายการค านวณความมั่นคงแขง็แรงและระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวน 1 ชุด
☐ ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานด้านส่ิงแวดล้อมการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

พร้อมด้วยรายงานขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงการการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
แล้วแต่กรณี จ านวนอยา่งละ 1 ชุด

☐ แผนการจดัการด้านความปลอดภัยในการกอ่สร้างในส่วนทีม่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง จ านวน 2 ชุด
☐ แผนการด าเนินงานโครงการกอ่สร้างในส่วนทีม่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง (Project Schedule) จ านวน 2 ชุด
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................................................
      .........................................................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที ่3: ลักษณะการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7. รายการทีข่ออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 7.1 รายละเอยีดการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง
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        ขา้พเจา้ขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ รวมถงึเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบ
ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ทีดิ่น มิได้มีการเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสาร
หลักฐานและขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับใบอนุญาต
  (                                       )   

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