
แบบ ธพ.น.๖

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร

เรยีน อธิบดกีรมธุรกิจพลังงำน / ........................................ วันที.่......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๑) ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกบัควำมเป็นจริง
๒) เติมขอ้ควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญำตและผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้ได้รับใบอนุญำต
 ๑.๑ สถำนภำพทำงกฎหมำย ☐ บุคคลธรรมดำ ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจ ำตัวประชำชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญำต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ใบอนุญำต (เดิม) เลขที.่................................................................. หมดอำยวุนัที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
☐ สูญหำย                 ☐ ถกูท ำลำยในสำระส ำคัญ

๓. ผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร …………...……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..……………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๔. ผู้ติดต่อประสำนงำน
☐ นำย     ☐ นำง     ☐ นำงสำว     ☐ ค ำน ำหน้ำ.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสำร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถอื…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

กรมธุรกิจพลงังำน

หน้ำ ๑ จำก ๒

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่



แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒: เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๕. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
☐ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ
☐ หลักฐำนกำรแจง้ควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกจิกำรสูญหำย กรณีสูญหำย
☐ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรเดิมที่ถกูท ำลำยในสำระส ำคัญ กรณีถกูท ำลำย และอื่นๆ
☐ อื่นๆ (ถำ้มี) .........................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓: ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
๖. รำยกำรที่รับใบแทนใบอนุญำต
☐ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................

ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ สถำนที่เกบ็รักษำน้ ำมัน ลักษณะที่ สำม
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ คลังน้ ำมัน
ชื่อสถำนประกอบกำร.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อำคำร ……….……………...…….……………………………......………หมูท่ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ต ำบล/แขวง ………..............………….……………………
อ ำเภอ/เขต …….…..…………………….. จงัหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย ์……….…...............………………………...

☐ ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถงัขนส่งน ้ำมัน หมำยเลข    ทะเบียนรถ    คัสซี    แคร่รถไฟ   ........................................................................................

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถงึเอกสำรและหลักฐำนที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญำต  
(                                      )     

วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตโดยเฉพำะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำน
 และขอ้ควำมดังกล่ำวขำ้งต้นนีถ้กูต้อง และเป็นจริงทุกประกำร

หน้ำ ๒ จำก ๒


