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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด   

ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  การกําหนดประเภท

และขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และ

แนวทางในการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และข้อ  ๕  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

ออกตามความในกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และ

มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  คุณสมบัติ  ของผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  

และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม  และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม  และรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน 
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ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับการศึกษาวิจัย  และให้คําปรึกษาทางวิชาการ  หรือเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  หรือสถาบันวิจัย  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

(๒) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองตามข้อ  ๑๖  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  เว้นแต่
ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

(๓) ต้องจัดให้มีบุคลากร  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งอยู่ประจําเพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการทํารายงาน  

โดยผู้ชํานาญการดังกล่าวต้องสําเ ร็จการศึกษาขั้นต่ํ าในระดับอุดมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขานิเวศน์วิทยา  หรือสาขาสุขาภิบาล  หรือวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาส่ิงแวดล้อม  
หรือสาขาสุขาภิบาล  หรือวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และต้องมีประสบการณ์
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าสามปี  หรือไม่น้อยกว่า
สามโครงการ  และต้องไม่เคยมีส่วนร่วมในการทํารายงานส่วนที่เป็นเท็จ  เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบรับรองซึ่งตนเคยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทํารายงานส่วนที่เป็นเท็จ
ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

 (ข) เจ้าหน้าที่อย่างน้อยสามคน  ซึ่งอยู่ประจําเพื่อร่วมในการทํารายงาน  โดยเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวต้องสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําในระดับอุดมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์  และต้องไม่เคยมีส่วนร่วมในการทํารายงานส่วนที่เป็นเท็จ  เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบรับรองซึ่งตนเคยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทํารายงานส่วนที่เป็นเท็จ 
ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง   

ข้อ ๕ การขอรับใบรับรอง  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมาย  พร้อมด้วยหลักฐานและระบุชื่อ  อายุ  ที่อยู่  การศึกษาและประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ขอรับใบรับรองต้องจัดให้มี
ตามข้อ  ๔  (๓)   

ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานต้องได้รับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมายก่อน  จึงจะสามารถดําเนินการจัดทํารายงานดังกล่าวได้   

แบบคําขอรับใบรับรองและใบรับรองให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ ใบรับรองให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบรับรอง 
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ในการออกใบรับรอง  กรมธุรกิจพลังงานอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับใบรับรองจะต้องปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ให้ย่ืนแบบคําขอรับใบรับรองใหม่พร้อมด้วยเอกสารประกอบ 
คําขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ภายในหกสิบวันก่อนวันที่
ใบรับรองสิ้นอายุ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบรับรองแล้ว  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบรับรองสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญในลักษณะที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของใบรับรองได้  ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานยื่นคําขอรับใบแทนใบรับรองต่อ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหาย  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบรับรองท้ายประกาศนี้ 

ใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบใบรับรองและเขียนหรือประทับตราความว่า  “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบรับรอง  และให้ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายกํากับไว้ด้วย 

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานท่ีประสงค์จะยกเลิกกิจการ  ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานแจ้งเป็น
หนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบรับรอง  
ให้แจ้งเป็นหนังสือ  พร้อมใบรับรองฉบับเดิมหรือใบแทนใบรับรอง  และเอกสารที่เก่ียวข้องต่ออธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบรับรอง 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิจัดทํารายงานมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดของเอกสารที่ได้จัดส่งต่อกรมธุรกิจพลังงาน  เช่น  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  สําเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ  เป็นต้น  ให้แจ้งเป็นหนังสือ  พร้อมแนบเอกสารที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  หรือ 
เพิ่มเติมดังกล่าวต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าว 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิจัดทํารายงานมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติม
ผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่  ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 
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ผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถร่วมจัดทํารายงานได้จนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๑๓ หากการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่  ตามข้อ  ๑๒  เนื่องมาจาก 
ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานขาดคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  (๓)  ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานดังกล่าวหยุดทํารายงาน
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึงแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุที่ทําให้ขาดคุณสมบัติ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง
ทํารายงานในระหว่างดําเนินการแก้ไขเก่ียวกับคุณสมบัติได้  ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๔ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  
ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ต้องมีลายมือชื่อ 
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามข้อ  ๔  (๑)  กับลายมือชื่อผู้ชํานาญการซึ่งอยู่ประจําตามข้อ  ๔  (๓)  (ก)  
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการทํารายงานอย่างน้อยหนึ่งคน  กับลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้มีสิทธิจัดทํา
รายงานซึ่งประจําตามข้อ  ๔  (๓)  (ข)  และมีส่วนร่วมในการทํารายงานอย่างน้อยสามคน  รวมทั้งให้ระบุชื่อ  
ที่อยู่  และเลขที่ใบรับรองของผู้มีสิทธิจัดทํารายงานไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจสั่งพักใช้ใบรับรองของผู้มีสิทธิจัดทํารายงานได้ไม่เกินหนึ่งปี  
เม่ือปรากฏว่า   

(๑) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ทํารายงานด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย 

(๒) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ยินยอมให้ผู้ชํานาญการ  หรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีสิทธิจัดทํารายงานอื่น
ซึ่งถูกเพิกถอนใบรับรอง  เพราะทํารายงานอันเป็นเท็จหรือมีส่วนร่วมในการทํารายงานส่วนที่เป็นเท็จ 
มาทํารายงาน   

(๓) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบรับรอง  ผู้มีสิทธิ
จัดทํารายงาน  ซึ่งถกูสั่งพักใช้ใบรับรอง  ต้องหยุดทํารายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง 

ข้อ ๑๖ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองของผู้มีสิทธิจัดทํารายงานได้ 
เม่ือปรากฏว่า 

(๑) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๒) ข้อความในคําขอรับใบรับรอง  ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญในการขอรับใบรับรอง  ไม่ตรงกับ
ความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๓) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง  ตามข้อ  ๑๕  มาแล้ว  และได้กระทํา 
ตามข้อ  ๑๕  (๑)  หรือ  ๑๕  (๒)  หรือ  ๑๕  (๓)  ข้อหนึ่งข้อใดอีก 

(๔) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ทํารายงานอันเป็นเท็จ 
(๕) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
(๖) ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบรับรอง  ในกรณี 

ที่เง่ือนไขในใบรับรอง  น้ัน  ได้ระบุว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นเหตุให้เพิกถอนใบรับรองได้ 
ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง  ต้องหยุดทํารายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน

ใบรับรอง 
ข้อ ๑๗ หากผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองตามข้อ  ๑๕  หรือถูกสั่งเพิกถอน

ใบรับรองตามข้อ  ๑๖  หากการกระทําผิดดังกล่าว  เก่ียวข้องกับผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีสิทธิ
จัดทํารายงานซ่ึงปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
มอบหมายมีอํานาจสั่งพักการดําเนินการของผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่นั้นได้ไม่เกินสามปี  และหากเป็น
กรณีที่ทําให้ราชการเสียหายร้ายแรง  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  
มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ชํานาญการหรือเจ้าหน้าที่ตลอดชีวิตและแจ้งสภาวิศวกรเพื่อทราบต่อไปด้วย 

ในกรณีที่มีการสั่งเพิกถอนใบรับรอง  ตามข้อ  ๑๖  (๔)  ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานระบุชื่อ 
ของผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการทํารายงานในส่วนที่เป็นเท็จของผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน
ซึ่งทํารายงานอันเป็นเท็จไว้ในคําสั่งเพิกถอนใบรับรองนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘ สําหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อใด ๆ  ผู้จัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และผู้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เป็นรายเดียวกัน  หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมนึก  บํารุงสาลี 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................   วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............

๑) ให้ทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

๑.๑ ผู้ขอรับใบรับรองเพื่อเป็นผู้มีสิทธิจัดทํา

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....………

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………...………หมู่ที่ …..............……...

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....………

รายงานด้านสิงแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม 
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

e-mail ……………….……………………………………………………………………………........................................................................................
หน้า ๑ จาก ๒

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….………

อําเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....……………............………….รหัสไปรษณีย์ ……….…........

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………

e-mail ……………….……………………………………………………………………………........................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….………

อําเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…….......………………….รหัสไปรษณีย์ ……….….............

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………

e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….….......
๓. ผู้รับมอบอํานาจ

แบบ ธพ.ช.๑ ท-ส
 คําขอรับใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
กรมธุรกิจพลังงาน

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบรับรอง

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบรับรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ

๑. ผู้ขอรับใบรับรอง

๑.๒ สถานภาพทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลประเภท � บริษัท จํากัด  � สถาบันการศึกษา    � สถาบันวิจัย

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………

๑.๓ ชื่อผู้ขอรับใบรับรอง……………………………………………………………………………………………………………………....................

๑.๔ หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๒. ที่อยู่ของผู้ขอรับใบรับรอง

เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...………...…….……………………......………หมู่ที่ …..............…….

(สําหรับเจ้าหน้าที่)



สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................
     
     
     
     
     
     

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................
     
     
     
     
     
     

บัญชีแสดงรายชื่อและคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด

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

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

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

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

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

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

๕.๑ รายงานด้านส่ิงแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

จํานวน ๑ ชุด

และผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้ชํานาญการ พร้อมด้วย เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ 

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

จํานวน ๑ ชุด

และผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้ชํานาญการ พร้อมด้วย เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ 
จํานวน ๑ ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………...………………ผู้ขอรับใบรับรอง 
(…………………………………………………………...)
วันที่……..… เดือน ……….....……... พ.ศ. ……..….
หน้า ๒ จาก ๒

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

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบรับรอง
๕. เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอรับใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํา

บัญชีแสดงรายชื่อและคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด

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

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

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

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

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

แบบ ธพ.ช.๑ ท-ส

จํานวน ๑ ชุด



 

 
 
 
 
ใบรบัรองเลขท่ี......................................                     แบบ ธพ.ช.๒ ท-ส๑ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางทอ่ 
----------------------- 

 ใบรับรองนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

.............................................................................................. 
ที่อยู…่………....................................................................................................... 

 
เป็นผู้ได้รบัใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม  

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางทอ่ 
ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

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

ใบรับรองนี้ให้ใช้ไดจ้นถึงวันที ่......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ออกให้ ณ วันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 



 

 
 
 
 
ใบรบัรองเลขท่ี......................................                     แบบ ธพ.ช.๒ ท-ส๒ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม

และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
----------------------- 

 ใบรับรองนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

.............................................................................................. 
ที่อยู…่………....................................................................................................... 

 
เป็นผู้ได้รบัใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข 
ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางทอ่ 

ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

 
 

ใบรับรองนี้ให้ใช้ไดจ้นถึงวันที ่......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ออกให้ ณ วันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 



เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..........................................................   วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..............

แบบ ธพ.ช.๖ ท-ส

กรมธุรกิจพลังงาน

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบแทนใบรับรอง
๑) ให้ทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ………. (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบรับรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง

อําเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....……………............………….รหัสไปรษณีย์ ……….…..........
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………
e-mail ……………….……………………………………………………………………………..........................................................................................

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

๑.๔ หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………
e-mail …………......…………………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….….........
๓. ผู้รับมอบอํานาจ
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.…...........……………………………………………………………………….……....………
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………...………หมู่ที่ …..............……...

อําเภอ/เขต …….…........................……………………….. จังหวัด …….........…….....…….......………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............

๑.๓ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง……………………………………………………………………………………………………………………....................

๒. ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...………...…….……………………......………หมู่ที่ …..............……...
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….…………

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….…………

☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.……………………………………………………………………..........…….……....………
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………
e-mail ……………….……………………………………………………………………………..........................................................................................

หน้า ๑ จาก ๒

๑.๑ ผู้ขอรับใบแทนใบรับรองเพื่อเป็นผู้มีสิทธิจัดทํา

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน

๑.๒ สถานภาพทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลประเภท � บริษัท จํากัด  � สถาบันการศึกษา    � สถาบันวิจัย

 คําขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

(สําหรับเจ้าหน้าที่)



หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

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

แบบ ธพ.ช.๖ ท-ส

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(………………………………..……………………..)

๕. เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํา

จํานวน ๑ ชุด

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

๕.๑ รายงานด้านส่ิงแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอรับใบแทนใบรับรอง

หน้า ๒ จาก ๒

และผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
หลักฐานการแจ้งความว่าใบรับรองสูญหาย กรณีสูญหาย (ถ้ามี)
ใบรับรองฉบับเดิมกรณีที่ใบรับรองถูกทําลายในสาระสําคัญ (ถ้ามี)
อ่ืนๆ (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบคําขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน

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

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

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

จํานวน ๑ ชุด

และผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
หลักฐานการแจ้งความว่าใบรับรองสูญหาย กรณีสูญหาย (ถ้ามี)
ใบรับรองฉบับเดิมกรณีที่ใบรับรองถูกทําลายในสาระสําคัญ (ถ้ามี)
อ่ืนๆ (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากเดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


