
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนาํมนั 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์กระทรวงพลังงาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากใบอนุญาตสญูหาย หรอืถกูทาํลายในสาระสําคัญ ใหผู้รั้บใบอนุญาตยืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น. ๖ พรอ้ม
ดว้ยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วนัทไีด ทราบถงึการสญูหายหรอื ถกูทําลายดังกลา่ว 
 
หมายเหตุ : 
 
๑. หากเหน็วา่คําขอไมถู่กตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพมิเตมิไดใ้นขณะนัน ผูรั้บคําขอและผูย้นื
คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพมิเตมิ หากผูย้ืนคําขอไม่ดาํเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
๒. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
๔. ทังน ีจะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน ๗ วนันับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเองใหช้ัดเจน พรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับ
คา่ไปรษณยีล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิท ไปรษณยี์ไทย จํากัดกาํหนด 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
ศนูยบ์รกิารธรุกจิพลังงาน กรมธรุกจิพลังงาน 
ศนูยเ์อนเนอรย์คีอมเพล็กซ ์ อาคารบ ีชัน ๑๙                       
๕๕๕/๒ ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท ์  ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕ 
โทรสาร    ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐ 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: (การชําระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา ๑๕.๓๐ น.)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร ๓๓๓ หมู่ท ี๙ ตาํบลชอนไพร 
อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรูณ์ ๖๗๐๐๐ โทร. ๐๕๖๙๑๓๗๖๖/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ท ีรับคําขอ และตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ทกีําหนด และสง่เรอืงใหส้ํานัก
ความปลอดภัยธุรกจินํามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนั กรมธุรกจิพลังงาน 
 

2) การพจิารณา 27 วนั สํานักความปลอดภัย



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
เจา้หนา้ทผีูร้บัผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

ธรุกจินํามัน 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วนั สํานักความปลอดภัย
ธรุกจินํามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการ    (แบบ ธพ.น.๖) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้ีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกจิพลังงาน 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณนีติบิคุคล / ออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทังของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

หลกัฐานการแจง้ความวา่ใบอนุญาตประกอบกจิการสญูหาย 
(กรณสีูญหาย) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการเดมิทถีกูทําลาย ในสาระสําคญั (กรณี
ถกูทําลายและอนืๆ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

สํานักความปลอดภัยธรุกจินํามัน 

8) 
 

อนืๆ(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ค าธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญาต คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักความปลอดภัยธรุกจินํามัน กรมธรุกจิพลังงาน ศนูยเ์อนเนอรย์คีอมเพล็กซ ์ อาคารบ ี     ชัน ๒๐ เลขท ี๕๕๕/

๒ ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง/เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ์: ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีน กรมธุรกจิพลังงาน(www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์คีอมเพล็กซ ์อาคารบ ีชนั ๑๙ เลขท ี
๕๕๕/๒ ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง/เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ์: ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
(หมายเหตุ: -) 

3) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร ๓๓๓ หมู่ท ี๙ ตําบลชอนไพร อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรูณ์ ๖๗๐๐๐ โทร. 
๐๕๖๙๑๓๗๖๖ 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)) 

5) ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนสําหรบันักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรอืง กําหนดสถานทแีจง้การประกอบกจิการควบคุมประเภท

ท ี๒ สถานทยีนื แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํามัน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํามัน กรมธรุกจิพลังงาน สาํนักความปลอดภยัธรุกจินํามัน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหนว่ยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขเกยีวกับการแจง้ การอนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการ
ประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิ พ.ศ. 2556 
 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรอืง กาํหนดสถานทแีจง้การประกอบกจิการควบคุมประเภทท ี2 สถานทยีนื แบบคําขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี3 พ.ศ. 2556 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



 
3)พระราชบัญญตัคิวบคุมนํามันเชอืเพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทมีคีวามสาํคัญดา้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พนืทใีหบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้ การ
อนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิ พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่ือประชาชน 21/07/2015 11:06 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่่มอื: - 


