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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้าํมันอากาศยาน 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
          กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันอากาศยาน 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ   
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 
๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ย่ืนแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๓) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  
๘. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๓๐ วันทําการ 

๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด ๐  
 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด ๐  
๑๐. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน

อากาศยาน ๑๔/๐๕/๒๐๑๕ ๐๘:๒๔  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑) สถานที่ใหบรกิาร เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
  

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถกูทําลายในสาระสําคัญใหผูรบัใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
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หมายเหตุ : 
 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะน้ันผูรับคําขอและผูย่ืน
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 
 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
๔. ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจาํกัดกําหนด 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจนํ้ามัน 

๑ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๒) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

๒๗ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๓) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

๒ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

๒) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

๓) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

๐ ๑ ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถกูตองทุก
หนา) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ    
(แบบธพ.น.๖) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

๒) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- ๑ ๐ ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

๓) 
หลักฐานการแจง
ความวา

- ๑ ๐ ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
สูญหาย (กรณีสูญ
หาย) 

๔) 

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
เดิมที่ถูกทําลาย
ในสาระสําคญั 
(กรณีถูกทําลาย
และอ่ืนๆ) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน 

๑ ๐ ชุด - 

 
๑๖. คาธรรมเนียม 

๑) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาต 
คาธรรมเนียม๒๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน  
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙  ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด   โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย กัมพล หาญสุรยิ 
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อนุมัติโดย จรินทร สายเช้ือ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


