
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หากใบอนุญาตสญูหาย หรอืถกูท าลายในสาระส าคญั ใหผู้รั้บใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ. .  

                                15                   ทราบถงึการสญูหายหรอื ถกูท าลายดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับ

คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหัวแรต/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ที ่รับค าขอ และตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร

ตามรายการเอกสารหลกัฐาน  ทีก่ าหนด และสง่เรือ่งใหส้ านัก
ความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองหัว

แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองหัว

แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองหัว

แรต อ าเภอหนองบญุ
มาก จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำร    (แบบ ธพ.น.๖) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน
ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 
 

หลกัฐำนกำรแจง้ควำมวำ่ใบอนุญำตประกอบกจิกำรสูญหำย 
(กรณีสญูหำย) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรเดมิทีถ่กูท ำลำย ในสำระส ำคญั (กรณี
ถกูท ำลำยและอืน่ๆ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

8) 

 

อืน่ๆ(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่3 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา 044-330189 

www.nonghuaraticty.go.th))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน กรมธรุกจิพลงังาน ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2556  

  

2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556  

  
3)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้ การ

อนุญาต และอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วนั 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


