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คู่มือสาหรับประชาชน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (กธน.15)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากภั ย อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ 3
พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอ
ตามแบบ ธพ.น. ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข / เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกัน
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บ ริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณี ย์ โปรดแนบซอง
จ่ าหน้ า ถึง ตั ว ท่ านเองให้ ชัด เจน พร้ อมติดแสตมป์ ส าหรับ ค่า ไปรษณี ย์ล งทะเบียนตามอั ตราของบริษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
10900
โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 42 ถึง 75 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
เจ้าหน้าที่รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคา
ขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่องให้กองความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
42 ถึง 72
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการ
วันทาการ
ตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ
โดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ - กรณียื่นเรื่องในเดือน
พฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณียื่น
เรื่องในเดือนธันวาคม ใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2 วันทาการ
ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา )
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจเเละผู้รับมอบอานาจ / รับรองสาเนาถูกต้อง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร)
6) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 8) อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมธุรกิจพลังงาน

-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ามัน เป็นไป
ตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง การอนุ ญ าต และอั ต รา
ค่า ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน เชื้อเพลิ ง
พ.ศ. 2556
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4717
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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