
แบบ ธพ.ก.๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
      

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................  วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ............... 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๑) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/เส้นประ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับมอบอ านาจ 
๑. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
    ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
    ๑.๒ ชื่อผู้ไดร้ับใบอนุญำต........................................................................................................................................................  
    ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล 
  
    ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ไดร้ับใบอนุญำต 
 เลขที่............... ห้อง............... ชั้น............... อาคาร................................................................................ หมู่ที.่.............. 
 ซอย................................................... ถนน................................................... ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท.์................................ต่อ........... โทรสำร.................................ต่อ........... โทรศัพท์มือถือ.................................. 
 e-mail........................................................................... website...................................... ............................................. 

๒. ใบอนุญาต 
ใบอนุญำตเลขท่ี......................................................... ................................. หมดอำยุวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 

๓. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ.................................................................... .......................... 
เลขที่................. ห้อง................. ชั้น................. อาคาร.................................................................................... หมู่ที.่.................. 
ซอย....................................................... ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................... 
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail................................................................................................................................................... ......................................... 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นำย      นำง      นำงสำว      ค ำน ำหน้ำ...............ชื่อ..............................................................................................  
โทรศัพท์...................................ต่อ.............. โทรสำร....................................ต่อ.............. โทรศัพท์มือถือ..................................... 
e-mail......................................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ๕.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (เดิม) 
    ๕.๒ เอกสารหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี) 
 ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ 
 ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจาก 
    หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว 
 ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้ า 
    ดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน 
    อันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชุด 
 รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วน 
    บุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณา 
    ออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ 
    ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ ามัน 
 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี......................................................................................... ................................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ................................................................................................................................................................... .......................... 
    .................................................................................................... .........................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 

หน้า ๒ จาก ๓ 



 
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
๖. รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................ .................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................... ..................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................... ................................................................................... 
 
๗. ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................... ................................................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ 
ค ำขอรับใบอนุญำต มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกท่ีได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนและข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ไดร้ับใบอนุญำต 

           (                                  ) 
        วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 


