ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ธพ.ช.๕

คำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กรมธุรกิจพลังงำน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน /

(สาหนับเจ้าหน้าที่)

วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอโอนใบอนุญำต
๑) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูข้ อโอนใบอนุญำต ผูร้ ับโอนใบอนุญำต และผูไ้ ด้รับมอบอำนำจ
๑. ผูข้ อโอนใบอนุญำต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท ธุรกิจพลังงาน จากัด (มหาชน)
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอโอนใบอนุญาต
เลขที่ ๕๕๕/๒ ห้อง ชั้น อาคาร
หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล/แขวง จตุจกั ร
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 9999 9999 ต่อ 9999 โทรสาร 0 9999 0000 ต่อ มือถือ e-mail doeb@doeb.go.th
website www.doeb.go.th
2. ผูร้ ับโอนใบอนุญำต
2.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
2.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รบั โอนใบอนุญาต บริษัท ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จากัด
2.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.๔ ที่อยู่ของผู้รบั โอนใบอนุญาต
เลขที่ ๕๕๕/๒ ห้อง ชั้น อาคาร
หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล/แขวง จตุจกั ร
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 1111 1111 ต่อ 1111 โทรสาร 0 1111 0000 ต่อ มือถือ e-mail fueloil@fueloil.go.th
website www.fueloil.go.th
3. ใบอนุญำต เลขที่ กท2310001

หมดอายุวันที่ 31

เดือน ธันวาคม
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พ.ศ. 2558

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ธพ.ช.๕
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูข้ อโอนใบอนุญำต ผูร้ ับโอนใบอนุญำต และผูไ้ ด้รับมอบอำนำจ (ต่อ)
4. ผูไ้ ด้รับมอบอำนำจของผูโ้ อน

นาย  นาง  นางสาว  คานาหน้า กรม ธุรกิจพลังงาน
เลขที่ ๕๕๕/๒ ห้อง ชั้น อาคาร
หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล/แขวง จตุจกั ร
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 9999 9999 ต่อ 1111 โทรสาร 0 9999 0000 ต่อ มือถือ 08 0000 9999
e-mail doeb@doeb.go.th
5. ผูต้ ดิ ต่อประสำนงำนของผูโ้ อน

นาย  นาง  นางสาว  คานาหน้า กรม ธุรกิจพลังงาน
โทรศัพท์ 0 9999 9999 ต่อ 1111 โทรสาร 0 9999 0000 ต่อ
e-mail doeb@doeb.go.th

-

มือถือ 08 0000 9999

6. ผูไ้ ด้รับมอบอำนำจของผูร้ ับโอน

นาย  นาง  นางสาว  คานาหน้า ควบคุม น้ามันเชื้อเพลง
เลขที่ ๕๕๕/๒ ห้อง ชั้น อาคาร
หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล/แขวง จตุจกั ร
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 1111 1111 ต่อ 1111 โทรสาร 0 1111 0000 ต่อ มือถือ 08 1111 0000
e-mail fueloil@fueloil.go.th
7. ผูต้ ดิ ต่อประสำนงำนของผูร้ ับโอน

นาย  นาง  นางสาว  คานาหน้า ควบคุม น้ามันเชื้อเพลง
โทรศัพท์ 0 1111 1111 ต่อ 1111 โทรสาร 0 1111 0000 ต่อ
e-mail fueloil@fueloil.go.th

-

มือถือ 08 1111 0000

ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอโอนใบอนุญำต
8. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอโอนใบอนุญำต

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนติ ิบุคคล)

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้ได้รบั มอบอานาจของผู้โอน
และผู้รบั โอน

สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

สาเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รบั ความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 อื่นๆ (ถ้ามี)
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ธพ.ช.๕
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อ
ประกอบคาขอรับใบอนุญาต โดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รบั อนุญาตไว้เดิม และ
ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนีถ้ ูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้ขอโอนใบอนุญาต/*ผู้ยื่นคาขอ

(นายกรม ธุรกิจพลังงาน)
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ* - กรณีผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนีถ้ ูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้รบั โอนใบอนุญาต
(นายควบคุม น้ามันเชื้อเพลิง)
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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