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คู่มือสาํหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการนํา้มัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นตําบลบางขนุไทร  
กระทรวง : กระทรวงพลงังาน  
 
หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากใบอนญุาตสญูหาย หรือถกูทําลายในสาระสําคญั ให้ผู้ รับใบอนญุาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาต ตามแบบ 

ธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัท่ีได้ทราบถงึการสญูหายหรือ ถกูทําลายดงักลา่ว 
หมายเหต ุ: 

หากเห็นว่าคําขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้

รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะ

ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
๒. 

ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
๓. 

ทัง้นี  ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้า

ถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน พร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จํากดักําหนด 

๔. 

 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบลบางขนุไทร (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3  ตาํบลบางขนุไทร  อาํเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรีุ  รหัสไปรษณีย์ 76110 

โทรศัพท์ 032-783241 ,032-783145) 



2/5 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 30 วนั 
 
 
ลาํดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐาน  ท่ีกําหนด และสง่

เร่ืองให้สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

1 วนั กรมธุรกิจพลงังาน

 

2) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

27 วนั สํานกัความปลอดภยั

ธุรกิจนํา้มนั 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบอนญุาต 

2 วนั สํานกัความปลอดภยั

ธุรกิจนํา้มนั 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดบั ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) 
 

คาํขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการ    (แบบ ธพ.น.
๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
สาํเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลงังาน

2) 
 

บัตรประจาํตวัประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง

3) 
 

สาํเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
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ลาํดบั ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

4) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิตบิคุคล / ออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า

5) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถ้ามี) พร้อมสาํเนาบัตรประจาํตวั
ประชาชนของผู้มอบอาํนาจและผู้รับมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สําเนาถกูต้องเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผู้มอบอํานาจ

และผู้ รับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย 

(กรณีสูญหาย) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดมิที่ถูกทาํลาย ในสาระสาํคัญ 

(กรณีถูกทาํลายและอ่ืนๆ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั

8) 
 

อ่ืนๆ(ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 

- 
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ลาํดบั ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ - 
 
ค่าธรรมเนียม 
ลาํดบั รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลาํดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

1) ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุไทร 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ตาํบลบางขนุไทร อาํเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์76110 

โทรศพัท ์: 032-783241, 032-783145 / www.bangkhunsai.go.th 

2) สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์  อาคารบี  ชัน้ ๒๐ เลขท่ี 

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
3) ศนูย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี 

ชัน้ ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ 

๔๑๑๑ 
 
 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มือการกรอก 
ลาํดบั ช่ือแบบฟอร์ม

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการ

ควบคมุประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 

๓  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
หมายเหตุ 
- 
 

http://www.bangkhunsai.go.th/
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เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมข้อมลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 
วนัท่ีคูมื่อมีผลบงัคบัใช้: 21/07/2558 

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

