คําขอความเห็นชอบรายงานดานสิ่งแวดลอม
โครงการระบบการขนส$งก3าซธรรมชาติทางท$อ
ที่ไดแกไขเพิ
่มเติจมารณารายงานดานสิ
หรือจัดทํารายงานใหม$
ทั้งฉบับ(ER)
ระยะที่ 1
คําขอพิ
่งแวดลอม
ขั้นตอนการพิ
จารณาตรวจสอบกลัาซธรรมชาติ
่นกรองในเบื้อทงตน
โครงการระบบการขนสงก
างทอ
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/............................

แบบ สล.202-1
กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย5บริการธุรกิจพลังงาน

1

เลขที่รับ.............................................................

วันที่............................................เวลา................
(สําหรับเจาหนาที่)

2559
23 อน...................
สิงหาคม พ.ศ. ................
วันที่..........เดื

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอความเห็นชอบรายงานดานสิ่งแวดลอม โครงการระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอที่ไดแกไข
เพิ่มเติมหรือจัดทํารายงานใหม$ทั้งฉบับ ระยะที่ 1
๑) ใหเติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเปนจริง
๒) เติมขอความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เสนประ
สวนที่ ๑ : ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
๑. เจาของโครงการ
บริษัท ธุรกิจพลังงาน จํากัด (มหาชน)
๑.๑ ชื่อนิติบุคคลเจาของโครงการ.....................................................................................................................................................
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
๑.๓ ที่อยู-เจาของโครงการ
555/2
- อาคาร ....................................................
เลขที่ ....................................
หอง ............................
ชั้น .................
หมู-ที่ ............................
จตุจักร
ซอย ......................................
ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง ...........................................................................
10900
กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
อําเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ................................................................
รหัสไปรษณีย7 .....................................
0 9999 9999 ต-อ ...................
0 9999 0000 ต-อ ...................
9999 โทรสาร .....................................
- มือถือ .......................................
โทรศัพท7 ........................................
doeb@doeb.go.th
www.doeb.go.th
อีเมล7 ....................................................................................
เว็บไซต7 .......................................................................................................
2. ผูรับมอบอํานาจ
กรม ธุรกิจพลังงาน
นาย นาง นางสาว อื่นๆ (ระบุ)………..................ชื่อ – นามสกุล......................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555/2
- อาคาร ...........................................................
เลขที่ ....................................
หอง ............................
ชั้น .................
หมู-ที่ .....................
จตุจักร
ซอย ......................................
ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง ......................................................................................
จตุจักร
10900
กรุงเทพมหานคร
อําเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ................................................................
รหัสไปรษณีย7 .....................................
08 0000 9999
1111 โทรสาร .....................................
0 9999 9999 ต-อ ................
0 9999 0000 ต-อ ..............
- มือถือ .........................................
โทรศัพท7 ........................................
doeb@doeb.go.th
www.doeb.go.th
อีเมล7 ....................................................................................
เว็บไซต7 .......................................................................................................
3. ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน
บริษัท รายงานดานสิ่งแวดลอม จํากัด
ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน ......................................................................................................................................................................
01/2558
31 สิงหาคม 2561
ใบรับรองเลขที่ ......................................................................
วันเดือนป$ที่หมดอายุ...................................................................................
4. ผูติดต$อประสานงาน
กรม ธุรกิจพลังงาน
นาย นาง นางสาว อื่นๆ (ระบุ)………..................ชื่อ – นามสกุล......................................................................................
555/2
- ชั้น .................
- อาคาร ....................................................
เลขที่ ....................................
หอง ............................
หมู-ที่ ............................
จตุจักร
ซอย ......................................
ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง ......................................................................................
10900
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
อําเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ................................................................
รหัสไปรษณีย7 .....................................
1111 โทรสาร .....................................
08 0000 9999
0 9999 9999 ต-อ ................
0 9999 0000 ต-อ .............
- มือถือ ...........................................
โทรศัพท7 ........................................
doeb@doeb.go.th
www.doeb.go.th
อีเมล7 ....................................................................................
เว็บไซต7 .......................................................................................................
หนา 1 จาก 2

1

สวนที่ ๒ : เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา
ชุดหนังสือรับรองนิติบุคคล ประกอบดวยหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไม@เกิน 6 เดือน พรอมเอกสารยืนยันตัวตนของผูมี
อํานาจลงนาม กรณีชาวต@างชาติใหแนบสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
ชุดหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ประกอบดวยหนังสือมอบอํานาจตามหลักนิติกรรม ลงนามโดยผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ และ
พยานไม@นอยกว@า 2 คน ติดอากรแสตมปFตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด พรอมเอกสารยืนยันตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ กรณีชาวต@างชาติใหแนบสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทั้งนี้หากมอบอํานาจช@วง หนังสือมอบ
อํานาจตองใหอํานาจการมอบช@วงไว และตองนําหนังสือมอบอํานาจทุกช@วงฉบับจริงมาแสดงต@อเจาหนาที่ ทั้งนี้ใหเปIนไปตาม
หนังสือที่ พน 0401.5/ว 5103 เรื่อง การยื่นเอกสารหลักฐานการมอบอํานาจ และการใชสําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง
1 ชุด)
สําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานดานสิ่งแวดลอม โครงการระบบการขนส@งกLาซธรรมชาติทางท@อ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายงานดานสิ่ง แวดลอม โครงการระบบการขนส@ง กLา ซธรรมชาติท างท@อ ที่ไ ดแกไขเพิ่ม เติมหรือ จัดทํารายงานใหม@ทั้งฉบับ
(ฉบับจริง 1 ฉบับ สําเนา 14 ฉบับ)
ขาพเจาขอรับรองว-าเอกสารหลักฐานและขอความขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ

กรม ธุรกิจพลังงาน
ลงชื่อ ......................................................
ผูยื่นคําขอ
นายกรม ธุรกิจพลังงาน
(........................................................)
สิงหาคม
วันที่ 23
...... เดือน .................................
พ.ศ. 2559
.............

หนา 2 จาก 2

