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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้าํมันอากาศยาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน้าํมนัอากาศยาน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้าํมัน 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกจิการน้าํมนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธรุกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานทีย่ื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกิจการน้าํมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วันทาํการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ

น้ํามนัอากาศยาน 14/05/2015 08:24  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน 

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 

โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

2) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จงัหวัดเพชรบุรี 76130  

โทรศัพท 032591218 

โทรสาร 032591232 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชาํระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาํลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖

พรอมดวยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแตวันทีไ่ด ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาํลายดังกลาว 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนกังานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมกีารแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันทีพ่ิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากดักําหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ 1 วัน กรมธุรกิจ - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กาํหนด

และสงเร่ืองใหสํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั 
 

พลังงาน 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

27 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนงัสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคล การคา ออกใหไมเกนิ๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ    

(แบบธพ.น.๖) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทัง้ของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) 

หลักฐานการแจง

ความวา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

สูญหาย (กรณี

สูญหาย) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เดิมที่ถกูทาํลาย

ในสาระสําคัญ 

(กรณีถูกทาํลาย

และอ่ืนๆ) 

น้ํามนั 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบี

ชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมายเหตุ ( หมูที ่3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ยืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 
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19. หมายเหตุ 
วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


