
เรียน อธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

สว่นที่ ๑: ขอ้มูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ไดร้ับมอบอ านาจ

๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ที่อยูข่องผู้ขอโอนใบอนุญาต 

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

2. ผู้รับโอนใบอนุญาต

2.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

2.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………....................

2.๓ เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

2.๔ ที่อยูข่องผู้รับโอนใบอนุญาต 

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

3. ใบอนุญาต เลขที.่............................................................... หมดอายุวันที.่...................เดือน......................................... พ.ศ. .....................
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 ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรมธุรกิจพลังงาน
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สว่นที่ ๑: ขอ้มูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ไดร้ับมอบอ านาจ (ตอ่)
4. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจของผู้โอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………........

อ าเภอ/เขต …….…...................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ……………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................

5. ผู้ตดิตอ่ประสานงานของผู้โอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………......

e-mail ……………….…………………………………………………………………...............................................................................................................

6. ผู้ไดร้ับมอบอ านาจของผู้รับโอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………

อ าเภอ/เขต …….….................……………………….. จังหวัด …….........…….....…………….............………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………...

e-mail ……………….…………………………………………………………………………….......................................................................................................

7. ผู้ตดิตอ่ประสานงานของผู้รับโอน

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....

e-mail ……………….…………………………………………………………………………….....................................................................................................

สว่นที่ ๒: เอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบค าขอโอนใบอนุญาต

6. รายการเอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอโอนใบอนุญาต
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ได้รับมอบอ านาจของผู้โอนและผู้รับโอน
☐ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ
☐ ส าเนาสัญญาประกนัภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกผู้่ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกดิจากการ
      ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้น ามายืน่กอ่นพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................................................................
      ...............................................................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................................................................
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แบบ ธพ.ช.5

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยืน่ไว้เพื่อประกอบ
 ค าขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่า
 เอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยืน่ค าขอ  

(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

หมายเหตุ * กรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓
             ตาย ส้ินสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต

(                                      )     
วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
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