
คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

หนวยงานที่ใหบริการ  : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ตามแบบ ธพ.น.6 พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือ ถูก

ทําลายดังกลาว 

 

หมายเหตุ : 

1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะ

ดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัว

ทานเองใหชัดเจน พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

กําหนด 

 

ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-
1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรบัเวลา 15.30 น.) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ท่ีกําหนด และสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

27 วันทําการ เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันทําการ เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ.น.๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูมีอํานาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกใหไมเกิน 6 เดือน / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สําเนาถูกตองเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนท้ังของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

6) 
 

หลักฐานการแจงความวาใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณี
สูญหาย) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมท่ีถูกทําลาย ในสาระสําคัญ (กรณีถูก
ทําลายและอ่ืนๆ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

8) 
 

อ่ืนๆ(ถามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20    

โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

(หมายเหตุ: -) 
3) ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19 

เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบ ธพ.น. 6 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน สํานักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การ 
 ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
 2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น แบบคําขอ  
 และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 3)พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง 

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 30.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน ทต.หวยยอด สําเนาคูมือ

ประชาชน 12/09/2015 15:54 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


