
 

 

 

ที่  สน  ๕๔๓๐๑/๖๑๔                                                             ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา 

                                                                                         ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน 

                                                                                         จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๔๐ 
 
                                                         ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   รายงานผลการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของเทศบาลต าบลพันนา 

เรียน   นายอ าเภอสว่างแดนดิน 
อ้างถึง  หนังสืออ าเภอสว่างแดนดิน ด่วนที่สุด  ที่ ๐๐๒๓.๒๑/๑๑๕  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.แบบบัญชีคู่มือส าหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม     
                    พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ (แบบ ๑)    จ านวน    ๑     ชุด 

                    ๒.แบบบัญชีคู่มือส าหรับประชาชนที่ออกตามเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม    

                    พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ (แบบ  ๒)   จ านวน   ๑     ชดุ 
                   ตามหนังสือที่อ้างถึงอ าเภอสว่างแดนดินได้แจ้งเทศบาลต าบลพันนาด าเนินการจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  พร้อมให้รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ  ๑  และแบบ  ๒  ให้
จังหวัดสกลนครทราบภายในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นั้น 
                   ในการนี้  เทศบาลต าบลพันนา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบบัญชีคู่มือส าหรับประชาชนฯ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

แสดงความนับถือ 

 

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 

งานนิติการ  

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๒๙๓๙๒ 

 



 

 

 

ที่  สน  ๕๔๓๐๑/๑๐๕๓                                                           ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา 

                                                                                         ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน 

                                                                                         จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๔๐ 
 
                                                          ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                            

เรียน   นายอ าเภอสว่างแดนดิน 

อ้างถึง  หนังสืออ าเภอสว่างแดนดิน ด่วนที่สุด  ที่ ๐๐๒๓.๒๑/๒๐๑  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาหนังสือเทศบาลต าบลพันนา  ที่  สน ๕๔๓๐๑/๑๐๕๒  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
                   
                  ตามหนังสือที่อ้างถึงอ าเภอสว่างแดนดินได้แจ้งเทศบาลต าบลพันนา รายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของเทศบาล
ต าบลพันนา  พร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้ส านักงาน  ก.พ.ร.  โดยตรงภายในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ และ
ส าเนาส่งอ าเภอสว่างแดนดิน  นั้น 
                   ในการนี้  เทศบาลต าบลพันนา ได้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ ส านักงาน  ก.พ.ร. ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งส าเนาหนังสือเทศบาลต าบลพันนาฉบับดังกล่าวมาเพ่ืออ าเภอสว่างแดนดินจะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๒๙๓๙๒ 

 



 

 

 

ที่  สน  ๕๔๓๐๑/๑๐๕๒                                                           ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา 

                                                                                         ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน 

                                                                                         จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๔๐ 
 
                                                          ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                            

เรียน   เลขาธิการ ก.พ.ร. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ     
                   พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘      จ านวน       ๑       ชุด 

                   ด้วยเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับหนังสืออ าเภอสว่างแดนดิน  ด่วนที่สุด  ที่ ๐๐๒๓.๒๑/๒๐๑  
ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  แจ้งว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ขอทราบผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของหน่วยงานของรัฐในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาในประเด็นต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้  ได้แก่  การจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน  การปฏิบัติตามคู่มือประชาชน การรับค าขอของเจ้าหน้าที่ การแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบกรณี
พิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือส าหรับประชาชนก าหนด การส่งส าเนาเรื่องล่าช้าไปยัง  ก.พ.ร.
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  เพ่ือส านักงาน ก.พ.ร. จะได้เตรียมรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น   
                  ในการนี้  เทศบาลต าบลพันนา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ในส่วนของเทศบาลต าบลพันนา  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสนั่น   ชินมา) 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๒๙๓๙๒ 



 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
 เรื่อง คู่มือส าหรับประชาชนของเทศบาลต าบลพันนา 

 ........................................  

                       ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  

๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลเพ่ือให้การอนุญาต อนุมัติ ให้ก าหนดระยะเวลา ขั้นตอน เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงก าหนดให้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน นั้น อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๗ วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้มีคู่มือส าหรับประชาชนซึ่งมีทั้งหมด ๑๘  กระบวนงาน รายละเอียดแนบท้าย                  

ประกาศนี ้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

   

(นายสนั่น   ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที่  สน  ๕๔๓๐๑/๑๐๕๒                                                           ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา 

                                                                                         ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน 

                                                                                         จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๔๐ 
 
                                                          ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือส าหรับประชาชนของเทศบาลต าบลพันนา                            

เรียน   ก านันต าบลพันนา/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ประกาศเทศบาลต าบลพันนา  เรื่อง  คู่มือส าหรับประชาชน       จ านวน      ๑     ฉบับ 
                     ๒.คู่มือส าหรับประชาชน                                                   จ านวน      ๑      เล่ม 
 
                     ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลเพ่ือให้การอนุญาต อนุมัติ ให้ก าหนดระยะเวลา ขั้นตอน เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงก าหนดให้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 
                    ในการนี้  เทศบาลต าบลพันนา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับทราบถึง
กระบวนงานที่เทศบาลต าบลพันนาได้จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสนั่น   ชินมา) 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 
 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๒๙๓๙๒ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอน
ออกใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 12/05/2015 12:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลงังานกรมธุรกิจพลงังาน 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน้๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้
ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก าหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเก็บน า้มนัระบบทอ่น า้มนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 
 
๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น 
 
๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
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๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือหรือค า
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดและสง่เร่ืองให้ส านกั
ความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถงัเก็บ

27 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

น า้มนัระบบทอ่น า้มนัและ
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่
ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บน า้มนั
ระบบท่อน า้มนั
และอปุกรณ์

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกนั
อนัตรายจาก
ฟ้าผา่ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หากมีการตดิตัง้ภาชนะบรรจุน า้มันเพิ่มเตมิจากท่ีได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดมิจะต้องเสียค าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน า้มันในส่วนที่เพิ่มเตมิด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน า้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนักรมธุรกิจพลงังานศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์อาคารบี

ชัน้๒๐เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชัน้๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕ 
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- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 
อนุมัตโิดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
เผยแพร่โดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอน
ออกค าส่ังรับค าขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค า

ขอรับใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนญุาต) 12/05/2015 12:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลงังานกรมธุรกิจพลงังาน 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชัน้๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. ผู้ รับใบอนญุาตรายใดประสงค์ท่ีจะแก ไขเปล่ียนแปลงลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการให้แตกตา่งไปจากท่ีได

รับอนญุาตต้องย่ืนขอแก้ไขเปล่ียนแปลงตามแบบธพ.น .๔ 
 
๒ .ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น 
 
๓. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
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ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ
พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป 

42 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- แผนผงับริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคมุ
มลพิษระบบท่อน า้มนัระบบ
ทอ่ดบัเพลิงระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้ปนเปือ้น
น า้มนัระบบอปุกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิ่งปลกูสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณี 
- รายการค านวณความ
มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณา 
 

2 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงการ
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(เดมิ) 

ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูลและ
รับผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลา่ว 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

7) 
แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบท่อน า้มนั
ระบบท่อดบัเพลิง
ระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้
ปนเปือ้นน า้มนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิ่ง
ปลกูสร้างอ่ืน
แล้วแตก่รณี 

8) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องท่ี
ใบอนญุาต) 

10) 
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

11) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

12) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนักรมธุรกิจพลงังานศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์อาคารบี

ชัน้๒๐เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์
อาคารบีชัน้๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ศภุวฒัก์ฉิมทบั 
อนุมัตโิดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
เผยแพร่โดย วรุณสิริภธูนวิศิษฎ์ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติัเทศบาลต าบลพนันาเร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมไ่ด้ก าหนด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือ
ก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 03/08/2558 15:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการในเขตเทศบาลต าบลพนันาจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีเทศบาล
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ต าบลพนันาก าหนดพร้อมกบัเอกสารและหลกัฐาน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบเอกสารประกอบ
ในการย่ืนค าขอตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การย่ืนค าขอ 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ี 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามการอนญุาตโดย
นายกเทศมนตรีต าบลพนั
นา 
 

1 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้ ย่ืนค าขอต้อง
เซ็นรับรองส าเนา
พร้อมกบัลงวนัท่ี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

บตัรประจ าตวั
ข้าราชการหรือ
พนกังานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องเชน่
ใบอนญุาตจาก
กรมการขาสง่
หลกัฐานการมี
ความรู้ของผู้
ปฏิบตัเิป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาตการ
เก็บขนหรือก าจดั
สิ่งปฏิกลูหรือมลู
ฝอยฉบบัท่ียงัไม่
หมดอาย ุ(กรณี
ตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 

เทศบาลต าบลพนั
นาอ าเภอสวา่ง
แดนดนิจงัหวดั
สกลนคร 

0 1 ฉบบั - 

2) 
ใบรับรองการ
ตรวจสขุลกัษณะ
การประกอบ

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจการมีผลการ
ตรวจไมเ่กิน๖
เดือน (กรณีตอ่
อายใุบอนญุาต) 

3) 
แผนผงัหรือแผน
ท่ีแสดงท่ีตัง้ 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

ส าเนาแบบ
ก่อสร้างของ
อาคารท่ีได้รับ
อนญุาตจากเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 
ใบมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั - 

6) ใบรับรองแพทย์ - 1 0 ฉบบั - 

7) 
หลกัฐานการ
ประกอบอคัคีภยั 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) รับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการฉบับละ 3,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการฉบับละ  3,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240  โทรศพัท์/โทรสาร 
042-729392 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 
28/07/2015 15:28  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website.www.panna.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
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ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอตอ่
ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้
อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 
 
 หลกัเกณฑ์ 
 
 
ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว 
 
2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
    3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้ อปุการะเลีย้งดหูรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกวา่หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้ ท่ีอยู่อาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัวิ่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบต้องไปย่ืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อ านาจย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัิ 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

( 
) 

5) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตัิ 
 

7 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จงัหวดัสกลนคร 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 13 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชดุ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website.www.panna.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นบคุคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
 

6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 
2552 
 

7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553  
 

8)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
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พ.ศ. 2555   
 

9) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

11)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 11:31  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392  website:www.panna.go.th 
 
(2) ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : ติดต่อส านกังานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของเขตไหนใหไ้ปยืน่จดทะเบียนณส านกังานเขตนัน้)/
ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการจงัหวดัอื่นติดต่อ 
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(1) ส านกังานเทศบาล 
โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
โทรศพัท์ : ติดต่ออบต.  
(3) เมืองพทัยา 
โทรศพัท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพทัยานัน้)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก
ดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึก
ดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ
ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม
ใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนงัสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค า
ขอ 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีตัง้
ส านกังานแหง่
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิลงนาม
และให้มีพยานลง
ช่ือรับรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีแสดงให้
เห็นวา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สญัญาเชา่โดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้ เชา่
หรือเอกสารสิทธ์ิ
อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถานท่ีซึง่ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
ส าคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

7) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตหรือ
หนงัสือรับรองให้
เป็นผู้จ าหนา่ย
หรือให้เชา่สินค้า
ดงักลา่วจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิ
ของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เชา่หรือ
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลกัฐานการซือ้
ขายจาก
ตา่งประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เชา่แผน่ซีดีแถบ
บนัทกึวีดทิศัน์
แผน่วีดทิศัน์ดีวีดี
หรือแผน่วีดีทศัน์
ระบบดจิิทลั
เฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การบนัเทิง) 

8) 

หนงัสือชีแ้จง
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ท่ีมาของ
เงินทนุและ
หลกัฐานแสดง
จ านวนเงินทนุ
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท า

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเคร่ืองประดบั
ซึง่ประดบัด้วยอญั
มณี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บนัทกึถ้อยค า
เก่ียวกบั
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ท่ีมาของ
เงินทนุพร้อม
แสดงหลกัฐาน
แสดงจ านวน
เงินทนุก็ได้ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 
 
ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:www.panna.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
 

5)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 
2552 
 

6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553  
 

7)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555   
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8) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

9)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
 

10) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจจดทะเบียนพาณิชย์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดาทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 
11:49  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 www.panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการจงัหวดัอื่นติดต่อ 
(1) ส านกังานเทศบาล 
โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
โทรศพัท์ : ติดต่ออบต.  
(3) เมืองพทัยา 
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โทรศพัท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพทัยานัน้)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก
ดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึก
ดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค า
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประจ าตวัของผู้
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ต้นฉบบั) 
หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีตัง้
ส านกังานแหง่
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิลงนาม
และให้มีพยานลง
ช่ือรับรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีแสดงให้
เห็นวา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สญัญาเชา่โดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้ เชา่
หรือเอกสารสิทธ์ิ
อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน) 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถานท่ีซึง่ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
ส าคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม (ครัง้ละ) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 www.panna.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
 

2)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555   
 

3)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 
2552 
 

4)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553  
 

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

6) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

7) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
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8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
 

11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดาทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 12:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 www.panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการจงัหวดัอื่นติดต่อ 
(1) ส านกังานเทศบาล 
โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล 
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(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
โทรศพัท์ : ติดต่ออบต.  
(3) เมืองพทัยา 
โทรศพัท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพทัยานัน้)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน่
ขาดทนุไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท
ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วนันบัตัง้แตว่นัเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเชน่วิกลจริตตายสาบสญูเป็น
ต้นให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมายเชน่สามีภริยาบิดามารดาหรือบตุรย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเชน่ใบมรณบตัรค าสัง่ศาลเป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนแทน
ก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค า
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
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คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก
ดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึก
ดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค า
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประจ าตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทท่ี
ย่ืนค าขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ส าเนาใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทท่ีย่ืนค า
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนา

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง 

4) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ช่ือแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึง่ถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
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หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 www.panna.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขดุดนิทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 27/07/2015 15:37  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร  47240  โทรศพัท์/โทรสาร : 042-
729392  website:www.panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดงันี  ้
         1.1การด าเนินการขดุดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั
ได้แก่ 
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              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ
บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท าการ
ขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกิน 3เมตรหรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกินหนึง่หม่ืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพืน้ท่ี
ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการกระท าท่ีขัดหรือ
แย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีมี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขดุ
ดนิตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ

5 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดนิ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด าเนินการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดนิและท่ีดนิ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริเวณข้างเคียง 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดินลง
นามรับรอง
ส าเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต
ไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิ
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บคุคลอ่ืนย่ืนแจ้ง
การขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
กรณีท่ีดินบคุคล
อ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการค านวณ 
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณการขดุ
ดนิท่ีมีความลกึ
จากระดบัพืน้ดนิ
เกิน๓เมตรหรือ
พืน้ท่ีปากบอ่ดนิ
เกิน 10,000 
ตารางเมตรต้อง

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ ่ากวา่
ระดบัสามญั
วิศวกรกรณีการ
ขดุดินท่ีมีความ
ลกึเกินสงู 20 
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ตดิตัง้อปุกรณ์
ส าหรับวดัการ
เคล่ือนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดนิ
ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 

ช่ือผู้ควบคมุงาน 
(กรณีการขดุดนิ
ลกึเกิน 3 เมตร
หรือมีพืน้ท่ีปาก
บอ่ดนิเกิน 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลกึหรือมีพืน้ท่ี
ตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด
ผู้ควบคมุงาน
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร  47240  โทรศพัท์/

โทรสาร:042-729392   website:www.panna.go.th 
หมายเหตุ( 
 
 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 
) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ไม่ได้ก าหนด ฯลฯ 0  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั ทต.พนันา เพ็ญประภา
[ส าเนาคูมื่อประชาชน] 28/07/2015 12:36  
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11. ช่องทางการให้บริการ เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-
729392 website:www.panna.go.th 

1) สถานท่ีให้บริการ 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถุึงวนัท่ี  31 ธนัวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนค าขอตามแบบธพ.น. 3
พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนภายใน  60 วนัก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อายุ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภยั - เอกสาร
หลกัฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดงันี ้- 
กรณีย่ืนเร่ืองในเดือน
พฤศจิกายนใช้ระยะเวลา
พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน
เร่ืองในเดือนธนัวาคมใช้
ระยะเวลาพิจารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การลงนามใบอนญุาต 
 

ลงนามอนญุาตโดย
นายกเทศมนตรีต าบลพนั
นา 
 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 ถึง 75 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ค าขอตอ่อายุ กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น. ๓) 

นาม) 

2) 
ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 

ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน า้มันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน า้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
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หมายเหตุ - 
 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 

042-729392 website:www.panna.go.th 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์  
สถานะ อยูร่ะหว่างน าเข้าข้อมลูของ อปท 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันา 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 16:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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- การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือเข้าศกึษาใน
ระดบัชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 1 จะรับเดก็ท่ีมีอายยุา่งเข้าปีท่ี 4 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 3 ปี) หรือจะรับเดก็ท่ีมีอายยุ่าง
เข้าปีท่ี 5 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 2 ปี) ท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุคนโดยไมมี่การสอบ
วดัความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเดก็มาสมคัรเรียนไมเ่ตม็ตามจ านวนท่ีก าหนดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพืน้ท่ีบริการได้แตห่ากกรณีท่ีมีเด็กมาสมคัรเรียนเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนดให้ใช้วิธีการจบั
ฉลากหรือการวดัความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทัง้นีต้ามท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะประกาศ
ก าหนด 
 
- องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบรายช่ือเดก็ท่ีมีอายถุึงเกณฑ์การศกึษาก่อนประถมศกึษาและประกาศรายละเอียด
เก่ียวกบัการสง่เดก็เข้าเรียนในสถานศกึษาปิดไว้ณส านกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษาพร้อมทัง้มี
หนงัสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเดก็ทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 
 
- องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษาแจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียดหลกัเกณฑ์การรับสมคัรนกัเรียนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายนของปีการศกึษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ปกครองย่ืนเอกสาร
หลกัฐานการสมคัรเพ่ือสง่
เดก็ 
เข้าเรียนในสถานศกึษาตาม
วนัเวลาและสถานท่ีท่ี
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด 
 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน 
 

7 วนั เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จงัหวดัสกลนคร 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 8 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สตูบิตัรนกัเรียน
ผู้สมคัร 

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นกัเรียนลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ
นกัเรียนบดิา
มารดาหรือ
ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นกัเรียนลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 
ใบเปล่ียนช่ือ 
(กรณีมีการ
เปล่ียนช่ือ) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ายของ
นกัเรียนผู้สมคัร
ขนาดตามท่ี
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินหรือ

- 3 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานศกึษา
ก าหนด 

5) 

กรณีไมมี่สตูบิตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูบิตัร
ให้ใช้เอกสาร
ดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
(1) หนงัสือรับรอง
การเกิดหรือ
หลกัฐานท่ีทาง
ราชการออกให้ใน
ลกัษณะเดียวกนั 
(2) หากไมมี่
เอกสารตาม (1) 
ให้บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองท า
บนัทกึแจ้งประวตัิ
บคุคลตาม
แบบฟอร์มท่ีทาง
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน
ก าหนด 
) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 



5/5 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:panna.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนา
คูมื่อประชาชน 28/07/2015 15:55  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:www.panna.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
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ท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินก าหนด 
 หลกัเกณฑ์ 
 
 
ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้
 
 1. มีสญัชาตไิทย 
 
 2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี 
 
ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
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    2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 
 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไปแจ้ง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการ
คณุภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีย่ืนค า
ขอแทน) 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผู้ เยาว์
ซึง่มีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์
หรือผู้อนบุาล
แล้วแตก่รณีการ
ย่ืนค าขอแทน
ต้องแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผู้แทนดงักลา่ว) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 



6/7 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:www.panna.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง

แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายทุต.พนันาเพ็ญประภาส าเนา
คูมื่อประชาชน 28/07/2015 16:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 
2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ท่ีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมี
ภมูิล าเนาณส านกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด 
 
 
 
 หลกัเกณฑ์ 
 
 
    1.มีสญัชาตไิทย 
 
    2.มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปซึง่ได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
    4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหนว่ยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ได้แก่ผู้ รับบ านาญเบีย้หวดับ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินผู้ ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจดัให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 2548 
 
ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้ มีสิทธิ 
 
       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ มีสิทธิ 
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 วิธีการ 
 
 
     1.ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการได้ 
 
     2.กรณีผู้สงูอายท่ีุได้รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแ้ล้ว 
 
     3.กรณีผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายใุน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ
สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้ 

10 นาที เทศบาลต าบล
พนันาอ าเภอ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับ
มอบอ านาจ 
 
 

สวา่งแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
ส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายุ
ประสงค์ขอรับ

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
ส าเนาของผู้ รับ
มอบอ านาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับ

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอ านาจ) 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่งแดนดนิจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:panna.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
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จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสวา่ง
แดนดนิจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

3) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการ
น า้มนั 11/08/2015 08:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา  15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากใบอนญุาตสญูหายหรือถกูท าลายในสาระส าคญัให้ผู้ รับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตตามแบบธพ.น. 6

พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานภายใน  15 วนันบัแต่ วนัท่ีได ทราบถึงการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่ว 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วน

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันา อ าเภอ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั เทศบาลต าบล
พนันา อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การลงนามอนญุาต  ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันา อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ    
(แบบธพ.น.๖) 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

3) 

หลกัฐานการแจ้ง
ความว่า
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
สญูหาย (กรณี
สญูหาย) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
เดมิท่ีถกูท าลาย
ในสาระส าคญั 
(กรณีถกูท าลาย
และอ่ืนๆ) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ  จงัหวดัสกลนคร  47240  โทรศพัท์/โทรสาร : 

042-729392 
หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๖เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

19. หมายเหตุ 
- 
วันท่ีพมิพ์  
สถานะ อยูร่ะหว่างน าเข้าข้อมลูของ อปท. 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันา 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  

 



1/9 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าส่ัง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 
(ระยะท่ี๑ : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนญุาต)  ทต.พนันา เพ็ญประภา 11/08/2015 10:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัประเภทก, ข, คลกัษณะท่ีสองและจลกัษณะท่ีสองต้องย่ืนขอ
อนญุาตและต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บน า้มนัได้ซึง่ 
 
- สถานีบริการน า้มนัประเภทกหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อยกวา่๑๒
เมตรหรือติดเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อยกวา่
๑๐เมตรและเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิ 
 
- สถานีบริการน า้มนัประเภท ข หมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีติดเขต
ถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๒เมตรหรือติดเขต
ถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๐เมตรและเก็บ
น า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิ 
 
- สถานีบริการน า้มนัประเภทคลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน า้มนัท่ี
มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึน้ไปไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิและจะเก็บน า้มนัท่ีมีปริมาณไมเ่กิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถงั
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เก็บน า้มนัใต้พืน้ดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิให้เก็บได้เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 
 
- สถานีบริการน า้มนัประเภทจลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีเก็บน า้มนัท่ีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึน้ไป
ไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดินถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่เรือการ
เก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดินหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีตดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านัน้ 
 
๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น 
 
๓. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัท่านเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป 
- แผนผงับริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคมุ
มลพิษระบบท่อน า้มนัระบบ
ทอ่ดบัเพลิงระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้ปนเปือ้น
น า้มนัระบบอปุกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิ่งปลกูสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณี 

42 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- รายการค านวณความ
มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอรับ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน
เชน่โฉนดท่ีดนิ / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูลและ

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลา่ว 

5) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบท่อน า้มนั
ระบบท่อดบัเพลิง
ระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้
ปนเปือ้นน า้มนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิ่ง
ปลกูสร้างอ่ืน
แล้วแตก่รณี 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 

7) 
รายการค านวณ
ความมัน่คง

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ
ลงนามทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องท่ี
ใบอนญุาต) 

9) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชดุ (ให้น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

10) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้

- 0 1 ชดุ (ให้น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

11) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 

042-729392 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ
ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

19. หมายเหตุ 
- 
วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ อยู้ระหว่างน าเข้าข้อมลูของ อปท. 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันา 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  
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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก
ใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนัพ.ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ไม่ได้ก าหนด ฯลฯ0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 
(ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 11/08/2015 10:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถาน
ประกอบการแล้วเสร็จถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก าหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนัระบบ
ทอ่น า้มนัและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 
 
๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น 
 
๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
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ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือหรือค า
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดและสง่เร่ืองให้ส านกั
ความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถงัเก็บ
น า้มนัระบบทอ่น า้มนัและ
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่

27 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

3) 

การลงนามอนญุาต  ลงนามการอนญุาตโดย
นายกเทศมนตรีต าบลพนันา 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ
ถงัเก็บน า้มนั
ระบบท่อน า้มนั
และอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากฟ้าผา่ระบบ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ี๓ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน า้มันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน า้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 

042-729392 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ
ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

19. หมายเหตุ 
- 
วันท่ีพมิพ์  
สถานะ อยูร่ะหว่างน าเข้าข้อมลูของ อปท. 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันา 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  
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คู่มือส าหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั

การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั  ทต.พนันา เพ็ญประภา
[ส าเนาคูมื่อประชาชน] 28/07/2015 12:36  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 website:www.panna.go.th 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา15.30น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หากผู้ รับใบอนญุาตประสงค์จะโอนกิจการตามท่ีได้รับอนญุาตให้แก บคุคลอ่ืนให้ย่ืนค าขอโอนใบอนญุาตตาม
แบบธพ.น .5 พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วน 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑ .หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวล
า

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลกัฐานท่ีก าหนดและสง่เร่ือง
ให้ส านกัความปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การลงนามใบอนญุาต 
 

ลงนามอนญุาตโดย
นายกเทศมนตรีต าบลพนันา 
 
 

2 วนั เทศบาลต าบล
พนันา  อ าเภอ
สวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอโอน
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจ าตวั



5/6 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอ านาจ ประชาชนทัง้ของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน
ของผู้ รับโอน
ใบอนญุาต 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(เดมิ) 

ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 

042-729392 website:www.panna.go.th 
 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลพนันา  อ าเภอสว่างแดนดนิ  จงัหวดัสกลนคร   47240  โ 
ทรศพัท์/โทรสาร  042-729392 

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานท่ีย่ืนแบบค าขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ อยูร่ะหว่างน าเข้าข้อมลูของ อปท. 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


