
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................       วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ..............

0

0

แบบ ธพ.ช.6 ท-ส

กรมธุรกิจพลังงาน

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบแทนใบรับรอง
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจริง
๒) เติมขอ้ความอธิบายเพิม่เติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที ่๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบรับรองและผู้ได้รับมอบอ านาจ

๑. ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………............………….รหัสไปรษณีย ์……….…..................

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ

๑.4 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…......................

3. ผู้รับมอบอ านาจ

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....…………………....

เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………...………หมู่ที ่…..............……...

อ าเภอ/เขต …….…........................……………………….. จงัหวัด …….........…….....…….......………………….รหัสไปรษณีย ์……….….................

๑.3 ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง……………………………………………………………………………………………………………………....................

2. ทีอ่ยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง

เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...………...…….……………………......………หมู่ที ่…..............……...

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………......

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต าบล/แขวง ………..............………….……………………........

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ ค าน าหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....……………………...

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………......

e-mail ……………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................

หน้า 1 จาก 2

1.1 ผู้ขอรับใบแทนใบรับรองเพือ่เป็นผู้มีสิทธิจดัท า

รายงานด้านส่ิงแวดล้อม ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ

4. ผู้ติดต่อประสานงาน

๑.2 สถานภาพทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลประเภท  บริษัท จ ากดั  สถาบันการศึกษา     สถาบันวิจยั

 ค าขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มสีิทธิจัดท ารายงานเก่ียวกับสิง่แวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)



0

0 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

0

0

0

0 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

0 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

0

0

0

วันที่……..… เดือน ……….....……... พ.ศ. ……..….

แบบ ธพ.ช.6 ท-ส

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(………………………………..……………………..)

5. เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบค าขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มสีิทธิจัดท า

จ านวน 1 ชุด

.......................................................................................................................................................................................................................

5.1 รายงานดา้นสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

ส่วนที ่๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอรับใบแทนใบรับรอง

หน้า 2 จาก 2

และผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด
หลักฐานการแจง้ความว่าใบรับรองสูญหาย กรณีสูญหาย (ถา้มี)
ใบรับรองฉบับเดิมกรณีทีใ่บรับรองถกูท าลายในสาระส าคัญ (ถา้มี)
อื่นๆ (ถา้มี) .........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสารและหลักฐานทีไ่ด้ยื่นไว้เพือ่ประกอบค าขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจดัท ารายงาน

.......................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………………………………...………………ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง 

5.2 รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ตดิตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

จ านวน 1 ชุด

และผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด
หลักฐานการแจง้ความว่าใบรับรองสูญหาย กรณีสูญหาย (ถา้มี)
ใบรับรองฉบับเดิมกรณีทีใ่บรับรองถกูท าลายในสาระส าคัญ (ถา้มี)
อื่นๆ (ถา้มี) .........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ  มิได้มีการเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากเดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและขอ้ความ
ดังกล่าวขา้งต้นนี้ถกูต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ด้านส่ิงแวดล้อม และ/หรือ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม


