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คูมือสําหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน :องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ .ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 31/08/2015 10:18  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปนั้นการตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบธพ .น. ๓ พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนภายใน 60 วันกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
หมายเหตุ : 
  1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข /เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ
และผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ



2/5 
 

ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  
  3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติด
แสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด  
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบโดยมีระยะเวลา
พิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่อง
ในเดือนพฤศจิกายนใช
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 
กรณียื่นเรื่องในเดือน
ธันวาคมใชระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน
ทําการ 

องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันทําการ องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนท้ังของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอตออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

3) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 
3 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

คาธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง       
พ.ศ. 2556 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเลขโทรศัพท 0 4484 0544 
หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส หมูท่ี 12  ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 
หรือ www.kudnamsai.go.th หรืออีเมล kudnamsai9@hotmail.com) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๓ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ท่ี ๒ สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 
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19. หมายเหตุ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

วันท่ีพิมพ 31/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 
อนุมัติโดย  

 
(นายสุเทพ  ดีอุดม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 


