คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ กิจกำรคลังก๊ำซธรรมชำติ สถำนที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ถังขนส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อที่
ใบอนุญำตสูญหำย หรือถูกทำลำยในสำระสำคัญ ต้องแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อกรมธุรกิจ
พลังงำนภำยในสิบ ห้ำวัน นับแต่วันที่ทรำบถึ งกำรสูญหำยหรือ ถูกทำลำยดัง กล่ำว โดยให้ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือนี้
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้อ งลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/
หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
4. ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
5.ผู้ที่ประสงค์จะรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติต้องนำหลักฐำนกำรชำระเงินไป
รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ที่ศูนย์บริกำรธุรกิจพลังงำน กรมธุรกิจพลังงำนภำยใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติหำกไม่มำรับใบอนุญำตภำยใน
กำหนดเวลำถือว่ำสละสิทธิกำรเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 และกรมธุรกิจ
พลังงำนจะจำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร เปิ ด ให้ บ ริ ก ารวั น
ศู น ย์ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ พลั ง งาน ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งาน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ศู น ย์ เ อนเนอร์ ยี่ ค อมเพล็ ก ซ์ อาคารบี ชั้ น 19 กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เที่ยง)
โทรศัพท์ 0 2794 4555โทรสาร 0 2794 4300
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานปิดรับชาระ
ค่าธรรมเนียมเวลา 15.30 น.))

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร
ลำดับ ขั้นตอน
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด
(หมายเหตุ: -)
2)
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ/ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำรหลั ก ฐำนเพื่ อ ใช้ ป ระกอบกำรพิ จ ำรณำ
อนุญำต
2.1 ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 หน่วยงำนรับเรื่องและส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
2.3 ตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทำบันทึกเพื่อนำเสนอผู้อนุญำตพิจำรณำออก
ใบอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต
(หมายเหตุ : (ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ทราบ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร (ธพ.ช.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรกลำง

12 วันทำกำร

สำนักควำมปลอดภัย
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ

2 วันทำกำร

กรมธุรกิจพลังงำน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมธุรกิจพลังงำน

กรมกำรปกครอง

ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (- ใช้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดำรับรองสำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ)
3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ใช้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดำรับรองสำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ)
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนใช้สำหรับกรณีนิติบุคคล
รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
5)
ชุดหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ติดอำกรแสตมป์จำนวน 30 บำท ส่งพร้อมสำเนำ
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของผู้ ม อบอ ำนำจและผู้ รั บ มอบ
อำนำจที่มีกำรรับรองสำเนำถูกต้อง)
6)
หลักฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตสูญหำย (กรณีสูญหำย)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7)
ใบอนุ ญ ำตฉบั บ เดิ ม (กรณี ใ บอนุ ญ ำตถู ก ท ำลำยใน
สำระสำคัญ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

กรมธุรกิจพลังงำน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี
ชั้น 20 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0 2794 4901
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) โทรศัพท์ : 0 2794 4111
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111/ www.1111.go.th
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบ ธพ.ช.6
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรมธุรกิจพลังงำน สำนัก
ควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง การอนุ ญ าต และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ /ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ .ศ.
2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สำเนำคู่มือประชำชน 31/08/2016 17:33

