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5. คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส้ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หำกใบอนุญำตสูญหำย หรือถูกท้ำลำยในสำระส้ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค้ำขอรับใบแทนใบอนุญำต ตำมแบบ ธพ.น. ๖
พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้ทรำบถึงกำรสูญหำยหรือ ถูกท้ำลำยดังกล่ำว
หมำยเหตุ :
๑. หำกเห็นว่ำค้ำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับค้ำ

ขอและผู้ยื่นค้ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก้ำหนด
ระยะเวลำให้ ผู้ ยื่ น ค้ ำขอด้ ำเนิ น กำรแก้ ไข/เพิ่ มเติม หำกผู้ ยื่น ค้ำ ขอไม่ ด้ำเนิน กำรแก้ไ ข/เพิ่ มเติม ได้ ภ ำยใน
ระยะเวลำที่ก้ำหนด ผู้รับค้ำขอจะด้ำเนินกำรคืนค้ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด้ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำร
แก้ไขค้ำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค้ำขอได้ตรวจสอบค้ำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
๔. ทังนี จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหำกประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทำงไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่ำหน้ำถึง ตัวท่ ำนเองให้
ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส้ำหรับค่ำไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมอัตรำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ำกัดก้ำหนด
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕
โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ลำดับ
ขันตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ รับค้ำขอ และตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำน ที่ก้ำหนด และส่งเรื่องให้ส้ำนัก
ควำมปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พิจำรณำ/ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ลงนำมในใบอนุญำต
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร (แบบ ธพ.น.๖)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้มีอ้ำนำจลงนำม)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองส้ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ / รับรองส้ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองส้ำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ)
5) หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงำน

27 วัน

ส้ำนักควำมปลอดภัย
ธุรกิจน้ำมัน

2 วัน

ส้ำนักควำมปลอดภัย
ธุรกิจน้ำมัน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมธุรกิจพลังงำน

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-
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ลำดับ

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (พร้อมปิดอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร / รับรอง
ส้ำเนำถูกต้องเฉพำะบัตรประจ้ำตัวประชำชนทังของผู้มอบอ้ำนำจและ
ผู้รับมอบอ้ำนำจ)
หลักฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสูญหำย (กรณี
สูญหำย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิมที่ถูกทำลำย ในสำระสำคัญ (กรณีถูก
ทำลำยและอื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ อื่นๆ(ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) คำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ส้ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ส้ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน ๒๐ เลขที่
๕๕๕/๒ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน ๑๙
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง ก้ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถำนที่ยื่น แบบค้ำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมำยเหตุ
เอกสำรฉบับนีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

