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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเรื่องกำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยนื่ แบบคำขอและแบบ
ใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการ
อนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30
วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามันเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่ำงเทศบำลตำบลวิเศษไชยชำญ
เลขที่ 1 ถนนวิเศษ-ผักไห่ ต.ศำลเจ้ำโรงทอง อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3563-1405 , 0-3563-1413/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กำรชำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ ๑๕.๓๐ น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. ๖ พร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนันผู้รับคาขอและผู้ยื่นคา
ขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หน้ า 18
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๔. ทังนีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สาหรับค่า
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัดกาหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอนกำรบริกำร
เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนดและส่งเรื่องให้สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจนามัน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
ลงนามในใบอนุญาต

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วัน

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

27 วัน

เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

-

2 วัน

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)
2)
3)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก จำนวนเอกสำร
เอกสำร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง
0
กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1

0

ชุด

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(กรณีนิติบุคคล/ออกให้ไม่เกิน
๖ เดือน/รับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)
2)

คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๖)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ

3)

หลักฐานการแจ้งความว่า

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
กรมธุรกิจพลังงาน
1
0
ฉบับ
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด
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หมำยเหตุ
(ผู้มีอานาจลงนาม)
(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/รับรอง
สาเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจาตัวประชาชนทังของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ)
-
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ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สูญหาย (กรณีสูญหาย)
ใบอนุญาตประกอบกิจการ สานักความปลอดภัย
เดิมที่ถูกทาลายใน
ธุรกิจนามัน
สาระสาคัญ (กรณีถูกทาลาย
และอื่นๆ)
อื่นๆ(ถ้ามี)
-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

0

0

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักความปลอดภัยธุรกิจนามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชนั ๒๐
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชนั
๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
หมายเหตุ (1.ทำง website (http://www.wisetchaichan.go.th) 2.ทำงโทรศัพท์ (0-3563-1405) 3.ทำงไปรษณีย์
(เลขที่ 1 ถนนวิเศษ-ผักไห่ ต.ศำลเจ้ำโรงทอง อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 14110))
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/สำยด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สถานที่ยนื่ แบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

หน้ า 20

27/08/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา /
แก้ไข (User)
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญอาเภอ
วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสถ.มท.
-
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หน้ า 21

