
หน�า 1 จาก 3 
 

แบบ สล.201-1 
 

คําขอพิจารณารายงานด�านสิ่งแวดล�อม (ER) 

โครงการระบบการขนส�งก าซธรรมชาติทางท�อ  
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/............................  วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ................ 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอความเห็นชอบรายงานด�านสิ่งแวดล�อม โครงการระบบการขนส�งก าซธรรมชาติทางท�อ ระยะท่ี 1 
 

๑) ให�เติมเครื่องหมาย � ลงใน � ท่ีตรงกับความเป นจริง 
๒) เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส�นประ 
 

ส�วนท่ี ๑ : ข�อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 

๑. เจ�าของโครงการ 
๑.๑ ช่ือนิติบุคคลเจ�าของโครงการ.............................................................................................................................................................. 
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล   
๑.๓ ท่ีอยู-เจ�าของโครงการ  
เลขท่ี .................................... ห�อง ............................ ช้ัน ................. อาคาร .................................................... หมู-ท่ี .......................
ซอย ...................................... ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................................................
อําเภอ/เขต ..................................................... จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย7 .....................................
โทรศัพท7 ........................................ ต-อ ................... โทรสาร ..................................... ต-อ ................... มือถือ ....................................... 
อีเมล7 .................................................................................... เว็บไซต7 .................................................................................................... 
2. ผู�รับมอบอํานาจ 
� นาย  � นาง  � นางสาว  � อ่ืนๆ (ระบุ)………..................ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
เลขท่ี .................................... ห�อง ............................ ช้ัน ................. อาคาร ........................................................... หมู-ท่ี ................
ซอย ...................................... ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ...................................................................................... 
อําเภอ/เขต ..................................................... จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย7 ..................................... 
โทรศัพท7 ........................................ ต-อ ................... โทรสาร ..................................... ต-อ ................... มือถือ ....................................... 
อีเมล7 .................................................................................... เว็บไซต7 ................................................................................................... 
3. ชื่อนิติบุคคลผู�จัดทํารายงาน 
ช่ือนิติบุคคลผู�จัดทํารายงาน ......................................................................................................................................................................
ใบรับรองเลขท่ี ...................................................................... วันเดือนป$ท่ีหมดอายุ...................................................................................
4. ผู�ติดต"อประสานงาน 
� นาย  � นาง  � นางสาว  � อ่ืนๆ (ระบุ)………..................ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................
เลขท่ี .................................... ห�อง ............................ ช้ัน ................. อาคาร .................................................... หมู-ท่ี .......................
ซอย ...................................... ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .....................................................................................
อําเภอ/เขต ..................................................... จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย7 .....................................
โทรศัพท7 ........................................ ต-อ ................... โทรสาร ..................................... ต-อ ................... มือถือ .......................................
อีเมล7 .................................................................................... เว็บไซต7 ....................................................................................................... 
1111111111111111111 
 

 
 

 

 

 

(สําหรับเจ�าหน�าที่) 

คําขอความเห็นชอบรายงานด�านสิ่งแวดล�อม 
โครงการระบบการขนส"งก-าซธรรมชาติทางท"อ ระยะที่ 1 

ข้ันตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต�น 
 

เลขท่ีรับ..............................................................1 

วันท่ี............................................เวลา................ 
1 

 

กรมธุรกิจพลังงาน 

ศูนย5บริการธุรกิจพลังงาน 
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5. ข�อมูลโครงการ 
ช่ือโครงการ ...........................................................................................................................................................................................
ท่ีตั้งโครงการ 

ตั้งอยู-ท่ี (เช-น นิคมอุตสาหกรรม/ 
สวนอุตสาหกรรม/ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม ฯลฯ) 
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด 

    
   
   

    
   
   

6. รายละเอียดของโครงการ 
พ้ืนท่ีโครงการแบ+งออกเป,น .......................... ส+วน ดังน้ี 

ส-วนของโครงการ   
(ระบุช่ือส-วนพ้ืนท่ี

โครงการตามรายงาน) 

ชนิดของท-อ 
(เหล็ก/HDPE) 

ขนาดเส�นผ-าน
ศูนย7กลาง 

(น้ิว/มิลลิเมตร) 

ความดันใช�งาน
สูงสุด 

(บาร7มาตร) 

ความยาวท-อ 
(กิโลเมตร/เมตร) 

รวม 
(กิโลเมตร/เมตร) 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

รวม  
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ส�วนท่ี ๒ : เอกสารหลักฐานท่ีใช�ประกอบการพิจารณา 
 

�  ชุดหนังสือรับรองนิติบุคคล ประกอบด�วยหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกให�ไม+เกิน 6 เดือน พร�อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู�มี
อํานาจลงนาม กรณีชาวต+างชาติให�แนบสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (ฉบับจริง 1 ชุด) 

�  ชุดหนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) ประกอบด�วยหนังสือมอบอํานาจตามหลักนิติกรรม ลงนามโดยผู�มอบอํานาจ ผู�รับมอบอํานาจ และ
พยานไม+น�อยกว+า 2 คน ติดอากรแสตมป7ตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด พร�อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับ
มอบอํานาจ กรณีชาวต+างชาติให�แนบสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาใบอนุญาตทํางาน ท้ังน้ีหากมอบอํานาจช+วง หนังสือมอบ
อํานาจต�องให�อํานาจการมอบช+วงไว� และต�องนําหนังสือมอบอํานาจทุกช+วงฉบับจริงมาแสดงต+อเจ�าหน�าท่ี ท้ังน้ีให�เป,นไปตาม
หนังสือท่ี พน 0401.5/ว 5103 เรื่อง การยื่นเอกสารหลักฐานการมอบอํานาจ และการใช�สําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง 
1 ชุด) 

�  รายงานด�านสิ่งแวดล�อม โครงการระบบการขนส+งก?าซธรรมชาติทางท+อ (ฉบับจริง 1 ฉบับ สําเนา 14 ฉบับ) 
  
   ข�าพเจ�าขอรับรองว-าเอกสารหลักฐานและข�อความข�างต�นน้ีถูกต�องและเป นจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผู�ยื่นคําขอ 
      (........................................................) 
วันท่ี ...... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 


