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คู่มือสําหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ํามัน 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลบางขุนไทร 
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

1) 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 4) 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ

แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน  350   

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 350  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

12/05/2015 10:48  
11. ช่องทางการให้บริการ  

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 1) 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จงัหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76110 
โทรศัพท์ 032-783241 ,032-783145 
 



‐ 21 ‐ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปีน้ันการต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอ 
      ตามแบบ ธพ.น.3 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิน้อายุ 
 

หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้
ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อม
ติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร
 

เจ้าหน้าทีร่ับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของคํา
ขอและความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานทีก่ําหนดและส่งเรื่อง
ให้สํานักความปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 
 

1 วัน กรมธรุกจิพลังงาน -

2) การพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการ

42 - 72 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

-
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน 

-

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
- ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา 
/ รับรองสําเนา
ถูกตอ้งทุกหน้า) 

2 สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา 
/ รับรองสําเนา
ถูกตอ้งทุกหน้า) 
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ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3 หนังสือรับรองนติิ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า 

- 1 ชุด พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนาถกูต้อง
เฉพาะบัตร
ประจําตัวประชาชน
ทั้งของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(แบบ ธพ.น. 3) 

กรมธรุกจิพลังงาน 1 - ฉบับ ผู้มีอํานาจลงนาม

2 สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

สํานักความปลอดภัย
ธุรกจินํ้ามัน 

- 1 ชุด รับรองสําเนาถกูต้อง
ทุกหน้า 

3 สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจาก
ภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท 
ที่ 3 

- - 1 ชุด รับรองสําเนาถกูต้อง
ทุกหน้า 

4 อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด -
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

- ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
2556 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1)   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
      เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณย์ี 76110 
      โทรศัพท์ : 032-783241, 032-783145  
  เว็บไซต์ : www.bangkhunsai.go.th 

2) สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์
อาคารบีช้ัน 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 02-7944715 

3) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) 
ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ ์อาคารบีช้ัน 15 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-7944715 

4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 

 

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

ประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

19. หมายเหตุ  –ไม่ม-ี 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย จ.อ.อนันต์  พันธ์ุบ้านแหลม
อนุมัติโดย นายสุชาติ  รุ่งเพียร 
เผยแพร่โดย น.ส.ชุติมา  บุญยืน 

http://www.bangkhunsai.go.th/
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