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คู่มือสาํหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กระทรวงพลงังาน  
 
หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากใบอนญุาตสญูหาย หรือถกูทาํลายในสาระสาํคญั ใหผู้ร้บัใบอนญุาตย่ืนคาํขอรบัใบแทนใบอนญุาต ตามแบบ 

ธพ.น. ๖ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่ไดท้ราบถึงการสญูหายหรือ ถูกทาํลายดงักลา่ว 
 
หมายเหต ุ: 

๑. หากเห็นว่าคาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ ผู้

รบัคาํขอและผูย่ื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน พรอ้ม

กาํหนดระยะเวลาใหผู้ย่ื้นคาํขอดาํเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย่ื้นคาํขอไม่ดาํเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคู่มือประชาชน 
๔. ทั้งนี ้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ย่ืนคาํขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้

ถึง ตัวท่านเองใหช้ัดเจน พรอ้มติดแสตมป์สาํหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จาํกดักาํหนด 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ  
ศูนย์บริการธุรกิจพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน 
ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์  อาคารบี ชัน้ ๑๙                        
๕๕๕/๒ ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท์   ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 

ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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โทรสาร    ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐ 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน  
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 30 วนั 
 
 
ลาํดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ี รบัคาํขอ และตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐาน  ท่ีกาํหนด และสง่

เรื่องใหส้าํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

1 วนั กรมธุรกิจพลงังาน 
 

2) การพิจารณา 
เจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 

27 วนั สาํนกัความปลอดภยั

ธุรกิจนํา้มนั 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบอนญุาต 

2 วนั สาํนกัความปลอดภยั

ธุรกิจนํา้มนั 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คาํขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ.น.
๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
สาํเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลงังาน 

2) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลาํดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

3) 
 

สาํเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

5) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถ้ามี) พร้อมสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผู้มอบอาํนาจและผู้รับมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรษัฎากร / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจาํตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอาํนาจ

และผูร้บัมอบอาํนาจ) 

- 

6) 
 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกจิการสูญหาย 

(กรณีสูญหาย) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมทีถู่กทาํลาย ในสาระสาํคัญ 

(กรณีถูกทาํลายและอื่นๆ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

8) อื่นๆ(ถ้ามี) - 
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ลาํดับ ชื่อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ชดุ 

สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลาํดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) คごาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลาํดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพล็กซ ์ อาคารบี  ชัน้ ๒๐ เลขที่ 

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ์: ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
2) ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียน กรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพล็กซ ์อาคารบี 

ชัน้ ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ์: ๐ ๒๗๙๔ 

๔๑๑๑ 
 
 
 
แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลาํดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง กาํหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการ

ควบคมุประเภทที่ ๒ สถานที่ย่ืน แบบคาํขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 

๓  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ 
- 
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เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วนัที่คู่มือมีผลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
http://www.info.go.th/

