แบบ ธพ.ช.1 ท-ส

คาขอรับใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
กรมธุรกิจพลังงาน

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

มีนาคม
2557
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / .......................................................... วันที…่ 30
….....เดือน.............................พ.ศ.
..........
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบรับรอง
๑) ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิม่ เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบรับรองและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ขอรับใบรับรอง
1.1 ผู้ขอรับใบรับรองเพือ่ เป็นผู้มีสิทธิจดั ทา
 รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
๑.2 สถานภาพทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จากัด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั
ชื่อบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษทั
บริษัท ธุรกิจพลังงาน จากัด (มหาชน)
๑.3 ชื่อผู้ขอรับใบรับรอง…………………………………..……………………………………………………....................
๑.4 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

ตามหนังสือรับรองบริษัทระบุ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2. ทีอ่ ยู่ของผู้ขอรับใบรับรอง

กรอกที่อยู่สานักงานใหญ่
ตามหนังสือรับรองบริษัท

555/2 ห้อง ….……..……
- ชั้น ………………
เลขที่ …………...
อาคาร …………...………...……………………......………หมู
่ที่ …..............……...

จตุจักร
ซอย …….…….......……….........…….……..
ถนน ………...........................ต
าบล/แขวง ……………………………….....……………………......
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
อาเภอ/เขต …….…..........………………………..
จังหวัด ……....……………………….…….รหั
สไปรษณีย์ ……………………………………………..........
0 9999 9999 ต่อ ………….....….
9999 โทรสาร …....……………………...…
0 9999 0000 ต่อ ……….………
โทรศัพท์ ……………………………..
มือถือ…….….…….……………......
http://www.doeb.go.th
doeb@doeb.go.th
e-mail ………….................................………………
website ……..…..…….………….....................................................................

3. ผู้รับมอบอานาจ
 นาย

☐ นาง

กรณีไม่มีการมอบอานาจไม่ต้องกรอก

 นางสาว

กรม ธุรกิจพลังงาน
☐ คานาหน้า.…........................................……………………………….……....…………………....

555/2 ห้อง ….……..……
- ชั้น ………………
เลขที่ …………………...
อาคาร …………...………….…….………………...………หมู
่ที่ …..........……...
จตุจักร
ซอย …….…….......……….........…….……..
ถนน ………............................................................ต
าบล/แขวง ……………………........
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
อาเภอ/เขต …….…………...........…………..
จังหวัด ……...............................………….รหั
สไปรษณีย์ ……………………………….........
0 9999 9999 ต่อ …………………...
1111 โทรสาร …....……………….………
0 9999 0000 ต่อ ………- มือถือ………………..……......
08 0000 9999
โทรศัพท์ …………………………………..….

doeb@doeb.go.th
e-mail …………….……………………………………………………………………………............................................................................................................
4. ผู้ติดต่อประสานงาน
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
กรม ธุรกิจพลังงาน
☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.…………………………………………..........…….……....……………………...
0 9999 9999 ต่อ …….…...….
1111 โทรสาร ……………………………..………
0 9999 0000
- มือถือ………………………..………......
08 0000 9999
โทรศัพท์ ……………………………..
ต่อ ………

 นาย

doeb@doeb.go.th
e-mail ……………….…………………………………………………………………………….........................................................................................................
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แบบ ธพ.ช.1 ท-ส
ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบรับรอง

5. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบรับรองเป็นผู้มสี ิทธิจัดทา
5.1 รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง จำนวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
 บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้ชานาญการ พร้อมด้วย เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์
จานวน 1 ชุด
 บัญชีแสดงรายชื่อและคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จานวน 1 ชุด

 อื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................................................
..............- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ชานาญการ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด..............................
.......................................................................................................................................................................................................
..............- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด.....................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............- หนังสือรับรองสถานภาพการอยู่ประจาของผู้ชานาญการและเจ้าหน้าที่ จานวน 1 ชุด............................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5.2 รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง จำนวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
 บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้ชานาญการ พร้อมด้วย เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์
จานวน 1 ชุด
 บัญชีแสดงรายชื่อและคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จานวน 1 ชุด

 อื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................................................
..............- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ชานาญการ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด..............................
.......................................................................................................................................................................................................
..............- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ชุด.....................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............- หนังสือรับรองสถานภาพการอยู่ประจาของผู้ชานาญการและเจ้าหน้าที่ จานวน 1 ชุด............................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………...............................…………ผู้ขอรับใบรับรอง
( นายกรม ธุรกิจพลังงาน )
มีนาคม พ.ศ. 2557
วันที่…30
...…เดือน ………………..….
………….
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