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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบือมงั  

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หากใบอนญุาตสญูหาย หรือถกูท าลายในสาระส าคญั ให้ผู้ รับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาต ตามแบบ 

ธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหายหรือ ถกูท าลายดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ: 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้

รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน พร้อม

ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะ

ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

๔. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตวั

ท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากดัก าหนด 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานท่ีให้บริการ  
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบือมงั ต ำบลบือมงั 
อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 
โทรศพัท์   073-299985 
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วนั 

 

 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐาน  ท่ีก าหนด และสง่
เร่ืองให้ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 

1 วนั กรมธุรกิจพลงังาน 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

27 วนั ส านกัความปลอดภยั
ธุรกิจน า้มนั 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

ลงนามในใบอนญุาต 
2 วนั ส านกัความปลอดภยั

ธุรกิจน า้มนั 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร                                                                                                     
(แบบ ธพ.น.๖) 

ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลงังาน 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง 0 ฉบบั 
กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

4) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 

ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหตุ (กรณีนิตบิคุคล / ออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุหน้า) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
ส าเนาถกูต้องเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผู้มอบอ านาจ

และผู้ รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

หลักฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสูญหำย 
(กรณีสูญหำย) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดมิท่ีถูกท ำลำย ในสำระส ำคัญ 
(กรณีถูกท ำลำยและอ่ืนๆ) 

ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 

8) 
 

อ่ืนๆ(ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
โทร.073-299985 
เวบ็ไซต ์: www.buemang.go.th 

 

 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคมุประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภท  
ท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมข้อมลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัท่ีคูมื่อมีผลบงัคบัใช้: 21/07/2558 

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

