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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันอากาศยาน 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลเมอืงพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ํามันอากาศยาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจงการอนญุาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการ

ประกอบกจิการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธรุกิจพลงังานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 

3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วันทําการ 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน้ํามัน

อากาศยาน 14/05/2015 08:24  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการติดตอดวยตนเองณงานธุรการ กองชาง (ช้ัน 1) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท  ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕   
โทรสาร  ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากใบอนญุาตสญูหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรบัใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖พรอม
ดวยเอกสารและหลกัฐานภายใน๑๕วันนับแตวันที่ไดทราบถงึการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
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๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเตมิไดในขณะนั้นผูรบัคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 
 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอเิลก็ทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รบัคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักพลังงานจังหวัด 
 

1 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

27 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

3) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันาธุรกจิ
การคา 

0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ    
(แบบธพ.น.๖) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกจิ
น้ํามัน 

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรบัมอบอํานาจ) 

3) 

หลักฐานการแจง
ความวา
ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

สูญหาย (กรณสีูญ
หาย) 

4) 

ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
เดิมที่ถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ 
(กรณีถูกทําลาย
และอื่นๆ) 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกจิ
น้ํามัน 

1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
 1) ชองทางการรองเรียนรองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ 

หมายเหตุ- 
 2) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

หมายเหตุ- 
 3)ชองทางการรองเรียนโทรศัพท  :  054 - 3827774 

หมายเหต-ุ 
4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซค :  www.pichaicity.go.th 
หมายเหต-ุ 
5) ชองทางการรองเรียน   ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกจิพลงังานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่

๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
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วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางนวรัตน  ศิริผัด 
อนุมัติโดย นายบุญสง  สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 
 

 
 

 


