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คู่มือส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ำมนั 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลต าบลล าปางหลวง  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หากใบอนุญาตสญูหาย หรอืถูกท าลายในสาระส าคญั ใหผู้ร้บัใบอนุญาตยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ 
ธพ.น. ๖ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหายหรอื ถูกท าลายดงักล่าว 
 
หมายเหตุ : 

๑. หากเหน็ว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู้
รบัค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูร้บัค าขอจะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริม่นับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้ร ับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลกัฐานแลว้เหน็ว่ามคีวามครบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 

๔. ทัง้นี้ จะมกีารแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วนันับแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง 
ตวัท่านเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดัก าหนด 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
ทีท่ ำกำรเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง  
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์
ถงึ วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วนั 
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ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หน้าที ่รบัค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐาน  ทีก่ าหนด และสง่
เรื่องใหส้ านักความปลอดภยัธุรกจิน ้ามนั 

1 วนั กองช่ำง เทศบำล
ต ำบลล ำปำงหลวง 

 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

27 วนั กองช่ำง เทศบำล
ต ำบลล ำปำงหลวง 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
2 วนั กองช่ำง เทศบำล

ต ำบลล ำปำงหลวง 
 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร    (แบบ ธพ.น.๖) 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธุรกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองส าเนาถูกต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองส าเนาถูกต้องทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) หนังสือรบัรองนิติบุคคล กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
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ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 
 ฉบบัจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิตบุิคคล / ออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดอืน / รบัรอง
ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รบัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรษัฎากร / รบัรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจ
และผูร้บัมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

หลกัฐำนกำรแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสูญหำย 
(กรณีสญูหำย) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิมท่ีถกูท ำลำย ในสำระส ำคญั 
(กรณีถกูท ำลำยและอ่ืนๆ) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

ส านักความปลอดภยัธุรกจิน ้ามนั 

8) 
 

อ่ืนๆ(ถ้ำมี) 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
2) ศูนยร์บัขอ้รอ้งเรยีน กรมธรุกจิพลงังาน(www.doeb.go.th) ศูนยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบ ีชัน้ ๑๙ 

เลขที ่๕๕๕/๒ ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง/เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ์: ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
 
 
 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ช่ือแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทที ่๒ สถานทีย่ื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภท
ที ่๓  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ศูนยร์วมขอ้มูลการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่่มอืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 
 

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

