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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ 

ธพ.น. ๖ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกทําลายดังกลาว 

 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคํา

ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

๔. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองให

ชัดเจน พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ  
ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ  อาคารบี ชั้น ๑๙                        
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท   ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕ 
โทรสาร    ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐ 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

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

สถานท่ีใหบริการ  
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ท่ีกําหนด และสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

1 วัน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
อําเภอโพนทอง จังหวัด

รอยเอ็ด/ 
กรมธุรกิจพลังงาน 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

27 วัน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
อําเภอโพนทอง จังหวัด

รอยเอ็ด/ 
สํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
2 วัน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 

อําเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด/ 

สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 

 

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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกใหไมเกิน ๖ เดือน / รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
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  คาธรรมเนียม 200 บาท 

  
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
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ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ  อาคารบี  ชั้น ๒๐ เลขท่ี 

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
2) ศูนยรับขอรองเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น ๑๙ 

เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
3) เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  

209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบ ธพ.น. ๖ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววรรีภรณ เข็มออน 
อนุมัติโดย นายไชยยง นพคุณ 
เผยแพรโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววรรีภรณ เข็มออน 
 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

