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คู ่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชือกระบวนงาน:การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนอําเภอบ้านไร่จังหวัด

อุทัยธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม 

เกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 2 สถานที 

ยืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด 

ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3  

พ.ศ. 2557 

4) พระราชบัญญัติควบคุมนํามันเชือเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไข

เกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิง 

พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน350  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 350  

 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ามัน  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนเลขที 1/1 

หมู่ 5   ต.บ้านใหม่คลองเคียนอ.บ้านไร่จ.อุทัยธานี 61180 

โทรศัพท์  056-535206 ต่อ 15  โทรสาร 056-535206 ต่อ 0/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) 

 ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

2) สถานที ให้บริการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนเลขที1/1 หมู่ 5  

ต.บ้านใหม่คลองเคียนอ.บ้านไร่จ.อุทัยธานี 61180 

โทรศัพท์.056-535206 ต่อ 15  โทรสาร.056-535206 ต่อ 0/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)  

ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที๓๑ธันวาคมของปีนั นการต่ออายุใบอนุญาตให้ยืนคําขอตาม

แบบธพ.น. ๓พร้อมเอกสารหลักฐานทีถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันทีใบอนุญาตสิ นอายุ 

 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนั นผู ้

รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู ้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายใน

ระยะเวลาทีกําหนดผู ้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ ยืนคําขอจะ

ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ ยืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้

ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีรับคําขอและ 1 วัน กรมธุรกิจ - 
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ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

คําขอและความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานทีกําหนด

และส่งเรืองให้สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจนํ ามัน 

พลังงาน 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีผู ้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภัย - เอกสาร

หลักฐานประกอบโดยมี

ระยะเวลาพิจารณาดังนี  - 

กรณียืนเรืองในเดือน

พฤศจิกายนใช้ระยะเวลา

พิจารณา 42 วัน - กรณียืน

เรืองในเดือนธันวาคมใช้

ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

นํ ามัน 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

นํ ามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทั งของผู ้

มอบอํานาจและ

ผู ้ รับมอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอต่ออายุ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู ้มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

สําเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

นํ ามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

3) 

สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม์

ประกันภัยความ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู ้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓ 

4) อืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค�าธรรมเนียมการอนุญาตให◌้ใช้ภาชนะบรรจุนํ ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการ

ประกอบกิจการนํ ามันเชื อเพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียนเลขที 1/1 หมู่ 5 

 ต.บ้านใหม่คลองเคียนอ.บ้านไร่จ.อุทัยธานี 61180  โทรศัพท์ 056-535206 ต่อ  13  โทรสาร.056-535206 

 ต่อ 0 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

อาคารบีชั น๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรืองกําหนดสถานทีแจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒สถานทียืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 20/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั นที 2 โดย

สํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านใหม่คลองเคียนอําเภอ

บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 
 


