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คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน
หน่ วยงานทีให้ บริการ : เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหาย หรื อถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตยืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ
ธพ.น. ๖ พร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงการสูญหายหรื อ ถูกทําลายดังกล่าว
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใด และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน ผู้

รับคําขอและผู้ยื นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ูยื นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยื นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิ จารณา
๒. พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที จ ะยัง ไม่ พิ จ ารณาคํ า ขอและยัง ไม่ นั บ ระยะเวลาดํ า เนิ น งานจนกว่ า ผู้ ยื นคํ า ขอจะ

ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทั งนี จะมี ก ารแจ้ งผลการพิ จ ารณาให้ ผ้ ูยื น คํ า ขอทราบภายใน๗ วัน นับ แต่วัน ที พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้ า
ถึง ตัวท่านเองให้ ชดั เจน พร้ อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัท ไปรษณี ย์
ไทย จํากัดกําหนด
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กองช่าง เทศบาลตําบลอุโมงค์
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ม. ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน
โทรศัพท์
ต่อ
โทรสาร
ต่อ
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

2/5
ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขั นตอน
ระยะเวลา
ส่ วนทีรับผิดชอบ
กองชาง เทศบาลตําบล
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
อุโมงค
เจ้ าหน้ าที รับคําขอ และตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน ทีกําหนด และส่ง
เรื องให้ สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
กองชาง เทศบาลตําบล
2) การพิจารณา
27 วัน
อุโมงค
เจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
กองชาง เทศบาลตําบล
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2 วัน
อุโมงค
ลงนามในใบอนุญาต
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
1) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๖)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอํานาจลงนาม)
กรมการปกครอง
2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
กรมการปกครอง
3) สําเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบคุ คลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า)
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ลําดับ
4)

5)

6)

7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ คุ คล / ออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สําเนาถูกต้ องเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนทั งของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)
หลักฐานการแจ้ งความว่ าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย
(กรณีสูญหาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมทีถูกทําลาย ในสาระสําคัญ
สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน
(กรณีถูกทําลายและอืนๆ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ อืนๆ(ถ้ ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -
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ค่ าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1) ค าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่ องทางการร้ องเรี ยน / แนะนําบริการ
1) เทศบาลตําบลอุโมงค์
. ทางอินเทอร์ เน็ต www.umongcity.go.th
. ทางโทรศัพท์

-

. ทางไปรษณีย์

หมูท่ ี ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน

. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
. ตู้รับฟั งความคิดเห็น ตั งอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
2)

ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชั น ๑๙ เลขที ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔
๔๑๑๑

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ ม
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง กําหนดสถานทีแจ้ งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที ๒ สถานทียืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที
๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ
-
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เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้ อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคมู่ ือมีผลบังคับใช้ : 21/07/2558

