การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตาม แบบ
ธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอ
และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติด
แสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
แขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
4555 โทรสาร 0 2794 4300/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่างห้องศูนย์บริการร่วมชั้นที่ 1 เทศบาลตาบลไชย
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ปราการ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ล้าดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งเรื่องให้สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

ระยะเวลาในการด้าเนินการรวม : 30 วันทาการ
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วันทาการ
กรมธุรกิจพลังงาน

27 วันทาการ

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

2 วันทาการ

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๖)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
5) หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้ามี) พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สาเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-
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ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณี
สูญหาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
7) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกท้าลายในสาระส้าคัญ (กรณีถูก
ท้าลายและอื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ชุด
8) อื่นๆ(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ล้าดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะน้าบริการ
ล้าดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
1) สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 20 เลขที่ 555/2
ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
3) เทศบาลตาบลไชยปราการ
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทางไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตาอ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลไชยปราการ)))
4) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ล้าดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖ ในภาคผนวก ข 53
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อ้านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3)พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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แบบ ธพ.น.๖

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กรมธุรกิจพลังงำน

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คำแนะนำในกำรกรอกแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๑) ให้ทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. ใบอนุญำต (เดิม) เลขที.่ ................................................................. หมดอำยุวนั ที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
☐ สูญหำย
☐ ถูกทำลำยในสำระสำคัญ
๓. ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตำบล/แขวง ………..............………….……………………
อำเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………....
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย ☐ นำง ☐ นำงสำว ☐ คำนำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

หน้ำ ๑ จำก ๒

แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
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สถานีบริการน้ามัน ประเภท ก
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e-mail …………......……………………………………………………………………….........
website ……..…..…………………..………………………….………….….
๙๙๙/๒๕๕๖
นวาคม
๒๕๕๖
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