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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน  ามัน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรแจง้ กำรอนญุำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
กำรประกอบกจิกำรน้ ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2556 
 

2) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่อง ก ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบค ำ
ขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

3) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พื นท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจง้ 

การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน  ามันเชื อเพลงิ พ.ศ. 2556  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน อบต.ตาอ็อง 11/09/2015 14:17  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์บรกิำรธุรกิจพลังงำน กรมธุรกิจพลงังำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อำคำรบี ช้ัน 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสำร 0 2794 4300/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (กำรช ำระค่ำธรรมเนียมปิดรบัเวลำ 15.30 น.) 

2) สถานท่ีให้บริการ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0 4455 8859/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หากใบอนญุาตสญูหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผูร้บัใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนญุาต ตามแบบ ธพ.น.๖ 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกท าลายดังกล่าว 
 
หมายเหตุ :  

 
1 . หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั น ผู้รบัค าขอและผู้ยื่น

ค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รบัค าขอจะด าเนินการ
คืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาค าขอและยังไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทกึความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
4. ทั งนี  จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดสง่ผลใหท้างไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม
ติดแสตมปส์ าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 
 
 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และ
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐาน  ที่ก าหนด และส่ง
เรื่องใหส้ านักความปลอดภัย
ธุรกิจน  ามัน 
 

1 วันท าการ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

27 วันท าการ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง

- 
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ท่ี ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันท าการ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือน / รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ประกอบกจิการ    
(แบบ ธพ.น.๖) 

2) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รบัมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนทั งของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รบัมอบอ านาจ) 

3) 

หลักฐานการแจ้ง
ความว่า
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
สูญหาย (กรณีสูญ
หาย) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
เดิมที่ถูกท าลาย 
ในสาระส าคัญ 
(กรณีถูกท าลาย
และอื่นๆ) 

ส านักความ
ปลอดภัยธุรกจิ
น  ามัน 

1 0 ชุด - 

5) อื่นๆ(ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) คำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักความปลอดภัยธุรกจิน  ามัน กรมธุรกิจพลงังาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ชั น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกจิพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ 
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อาคารบี ชั น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


