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คู่มือสาํหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการนํา้มัน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เกีย่วกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

 

2) ประกาศกรมธรุกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

3) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 

4) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 350  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 350  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั  

11. ช่องทางการให้บริการ  



2/6 
 

1) สถานทีใ่ห้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลหนองแก  อําเภอพระพทุธบาท  จงัหวดัสระบรีุ 

หมายเลขโทรศพัท์/โทรสาร : 036-268549 

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรบัเวลา ๑๕.๓๐ น.) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถุงึวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคมของปีนัน้ การตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนคําขอตามแบบ ธพ.น. ๓ 

พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนภายใน ๖๐ วนัก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อาย ุ

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและ

ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

๔. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีพจิารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถงึ ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

1 วนั เทศบาลตําบล

หนองแก อําเภอ

พระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบรีุ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภยั - เอกสาร

หลกัฐานประกอบ โดยมี

ระยะเวลาพจิารณา ดงันี ้- 

กรณีย่ืนเร่ืองในเดือน

พฤศจิกายน ใช้ระยะเวลา

พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน

เร่ืองในเดือนธนัวาคม ใช้

ระยะเวลาพจิารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั เทศบาลตําบล

หนองแก อําเภอ

พระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบรีุ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลตําบล

หนองแก อําเภอ

พระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบรีุ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 ถึง 75 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(แบบ ธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 
สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี ๓ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํา้มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์  

อาคารบี      ชัน้ ๒๐ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวภิาวดีรังสติ แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ 

๔๗๑๕ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ 
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อาคารบี ชัน้ ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท์ : ๐ ๒๗๙๔ 

๔๑๑๑ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลหนองแก  อําเภอพระพทุธบาท  จงัหวดัสระบรีุ หมายเลขโทรศพัท์/

โทรสาร : 036-268549 

หมายเหตุ - 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พมิพ์ 21/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ สถ.

มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


