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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันอากาศยาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลทุงเสล่ียม 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน้ํามันอากาศยาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนญุาตและอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกบั

การประกอบกจิการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกจิพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานทีย่ื่นแบบ 
คําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

3) พระราชบัญญัติควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 30วันทําการ 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ

น้ํามันอากาศยาน 14/05/2015 08:24  
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11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลทุงเสล่ียม เลขที่ 99 หมูที่ 8 ตําบลทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 

จังหวัดสุโขทยั 64150 
โทรศัพท : 055-601-034 โทรสาร : 055-659-027 
 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนยีมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคญัใหผูรับใบอนญุาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนบัแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
หมายเหตุ : 
 
๑. หากเหน็วาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนัน้ผูรับคําขอ 
และผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ 
จะดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยงัไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข 
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนบัแตวันทีพิ่จารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจน 
พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณยีไทยจํากัดกําหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีก่ําหนด
และสงเร่ืองใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

27 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา 

0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล / 
ออกใหไมเกนิ๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ    
(แบบธพ.น.๖) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

3) 
หลักฐานการแจง
ความวา
ใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประกอบกจิการ
สูญหาย (กรณี
สูญหาย) 

4) 

ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
เดิมทีถู่กทําลาย
ในสาระสําคัญ 
(กรณถีูกทําลาย
และอ่ืนๆ) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงเสล่ียม เลขที่ 99 หมูที่ 8 ตําบลทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 64150 

โทรศัพท : 055-601-034 โทรสาร : 055-659-027 
 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกาํหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒่สถานที่ยืน่แบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
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19. หมายเหต ุ
 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ 
อนุมัติโดย ขจรชัยผดงุศุภไลย 
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ 

 
 

 
 


