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คู่มือสาหรั บประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลสนามคลี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหาย หรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ
ธพ.น. ๖ พร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหายหรื อ ถูกทาลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ ผู้

รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข /เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข /เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ

ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ า
ถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน พร้ อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัดกาหนด
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน

ลาดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน ที่กาหนด และส่ง
เรื่ องให้ สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน
2) การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
1) คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.
๖)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )

ระยะเวลา
1 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

27 วัน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน ้ามัน

2 วัน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน ้ามัน

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
3) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้ องทุกหน้ า )
4) หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ คุ คล / ออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สาเนาถูกต้ องเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทังของผู
้
้ มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
6) หลักฐานการแจ้ งความว่ าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย
(กรณีสูญหาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 7) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกทาลาย ในสาระสาคัญ
(กรณีถูกทาลายและอื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 8) อื่นๆ(ถ้ ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

-

-

สานักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน

-
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์ การบริ หารส่ วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่ อง กาหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ
-
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เอกสารฉบับนี ้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้ อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คมู่ ือมีผลบังคับใช้ : 21/07/2558

