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คูมอืสาํหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามนั 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนโยธา 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
1. ชื่อกระบวนงาน:การตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ํามนั 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่2 สถานที่ยื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมกีารประกันภัยความรบัผดิตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบญัญัติควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมภิาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน350  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 350  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ํามนั 

12/05/2015 10:48  
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11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการ  องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 

12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111 
โทรสาร  075 493111  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (การชาํระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการมอีายถึุงวันที๓่๑ธันวาคมของปนั้นการตออายใุบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบธพ.น. ๓พรอม

เอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนภายใน๖๐วันกอนวันที่ใบอนุญาตส้ินอาย ุ
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเหน็วาคําขอไมถูกตองหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
 
๓. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามคีวามครบถวนตามที่ระบไุวในคูมอืประชาชน 
 
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรอืหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชดัเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรบัคาไปรษณียลงทะเบยีนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กําหนด

และสงเรื่องใหสํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ํามนั 
 

1 วัน กรมธุรกิจ

พลังงาน 

- 

2) 

การพจิารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน

ประกอบโดยมีระยะเวลา

พจิารณาดังนี ้- กรณียื่นเรื่อง

ในเดือนพฤศจิกายนใช

ระยะเวลาพจิารณา 42 วัน - 
กรณียื่นเรื่องในเดือน

ธันวาคมใชระยะเวลา

พจิารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) 

หนังสอืรบัรองนิติ

บุคคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การคา 

0 1 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรษัฎากร/ 

รบัรองสาํเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทั้งของผู

มอบอํานาจและ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

คําขอตออายุ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธรุกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผูมอํีานาจลง

นาม) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
สาํเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

สาํนักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามนั 

0 1 ชุด (รบัรองสาํเนา

ถูกตองทุกหนา) 

3) 

สาํเนาสญัญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รบัผดิชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรบัความ

เสยีหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที่๓ 

- 0 1 ชุด (รบัรองสาํเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) อ่ืนๆ (ถาม)ี - 0 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 

คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามนัเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวธิีการ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 
2556 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนศนูยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศนูยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบชีั้น๑๙เลขที๕่๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหต-ุ 

3) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๓เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒่สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
วนัที่พมิพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ศภุวัฒกฉิมทบั 
อนุมตัโิดย ขจรชัยผดุงศภุไลย 
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศษิฎ 
 

 
 

 


