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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานีบริ การน้ ามัน
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการนา้ มันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556

2)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่ องกาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3)

พระราชบัญญัติควบคุมนา้ มันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุ ญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 15 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานีบริ การน้ ามัน
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสู ญหายหรื อถูกทาลายในสาระสาคัญให้ผรู้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแต่ วันที่ได ทราบถึงการสู ญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผูร้ ับคาขอและ
ผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู ้ ื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่ องนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้จดั ส่ งผลให้ทางไปรษณี ยโ์ ปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชดั เจนพร้อม
ติดแสตมป์ สาหรับค่าไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามอัตราของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจากัดกาหนด
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้าหน้าที่รับคาขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
และส่ งเรื่ องให้สานักความ
ปลอดภัยธุ รกิจน้ ามัน
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

1 วัน

ลงนามในใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง/องค์การ ยังไม่ได้
บริ หารส่ วน
ดาเนินการ
ตาบลแสนตอ

13 วัน

กองช่าง/องค์การ ยังไม่ได้
บริ หารส่ วน
ดาเนินการ
ตาบลแสนตอ

1 วัน

กองช่าง/องค์การ ยังไม่ได้
บริ หารส่ วน
ดาเนินการ
ตาบลแสนตอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
2)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีบคุ คล
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

บ้ าน

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

1

ชุด

3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คาขอรับใบแทน สานักความ
1
ใบอนุญาต
ปลอดภัยธุรกิจ
1)
ประกอบกิจการ น ้ามัน
(แบบธพ.น.๖)
หนังสือมอบ
1
อานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
2) ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ

3)

หลักฐานการแจ้ ง
ความว่า
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

-

1

หมายเหตุ
ธรรมดา / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีนิติบคุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลง
นาม)

0

ชุด

0

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสาเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจาตัว
ประชาชนทังของผู
้
้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
-

หมายเหตุ
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ที่

4)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
สูญหาย (กรณี
สูญหาย)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
เดิมที่ถกู ทาลาย
ในสาระสาคัญ
(กรณีถกู ทาลาย
และอื่นๆ)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น ้ามัน

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักความปลอดภัยธุ รกิจน้ ามันกรมธุ รกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ ยคี่ อมเพล็กซ์อาคารบีช้ นั
๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิ ตแขวง/เขตจตุจกั รกรุ งเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรี ยนกรมธุ รกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์อาคาร
บีช้ นั ๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิ ตแขวง/เขตจตุจกั รกรุ งเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๖เป็ นไปตามประกาศกรมธุ รกิจพลังงานเรื่ องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ยนื่ แบบคาขอและแบบใบอนุ ญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

