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คู่มือสําหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ํามัน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง 
ช่องทางการให้บริการ : องค์การบริหารสว่นตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โทร 032 - 821565 
ช่องทางการรอ้งเรียน : องคก์ารบริหารส่วนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ โทร 032 - 821565 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ํามัน 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอ้ํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง : 

    1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

    2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอ
และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

    3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

   4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง

การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 350  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 350  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

12/05/2015 10:48  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บรกิาร ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  หมู่ที ่2 ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 032-821565 ต่อ 102  โทรสาร 032-821565 ต่อ 108  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ : (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้นการต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอตาม แบบ ธพ.น. 3 พร้อม
เอกสารหลกัฐานที่ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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หมายเหต ุ: 
            1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผูร้ับคําขอ
และผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
           2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
           3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
          4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติด
แสตมป์สําหรบัค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
คําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและส่ง
เรื่องให้สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบโดยมีระยะเวลา
พิจารณาดังนี้ - กรณีย่ืนเรื่อง
ในเดือนพฤศจิกายนใช้
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 
กรณีย่ืนเรื่องในเดือน
ธันวาคมใช้ระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
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
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

 
 
 
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น. 3) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2) สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

น้ํามัน 
3) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
3 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 

  2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามนัเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2556 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
  1) ช่องทางการรอ้งเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  
หมายเหตุ - 

1. ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.khaodang.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ 032-821565 ต่อ 102 
3. ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 
4. ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 

หมายเหตุ – 
2) ช่องทางการร้องเรยีน จังหวัดอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
    หมายเหต ุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง) 
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   3) ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ ์   
     อาคารบี ช้ัน 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 027944111 
     หมายเหตุ- 

  4) ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
     หมายเหตุ : ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111   
     เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
  1) แบบ ธพ.น. 3 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 
19. หมายเหต ุ 

- 
 
 
 

 
 

 วันที่พิมพ ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย นางสาวนฤมล รัศม ี
อนุมัติโดย นายบัญชา เสือเหลือง 
เผยแพร่โดย นายสุรพล แสงกล่ํา 


