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คูมือสําหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น แบบคํา
ขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
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 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง 

การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 350  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 350  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน เทศบาลตําบลบานกอก  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320 

โทร 045-845101/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                           

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปนั้น การตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น. ๓ พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนภายใน 60 วันกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
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ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง ตัวทานเองใหชัดเจน พรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ี รับคําขอ และ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานท่ีกําหนด 
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วันทําการ จัดเก็บรายได 
กองคลัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ -              
ผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดยมีระยะเวลา
พิจารณา ดังนี้ - กรณียื่น
เรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใช
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 
กรณียื่นเรื่องในเดือน
ธันวาคม ใชระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน
ทําการ 

จัดเก็บรายได 
กองคลัง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันทําการ นายกเทศมนตรี - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 ถึง 75 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 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 
(แบบ ธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) 
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 

3) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 
3 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 คาธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามัน เปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ .ศ.  2556 
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี 

ชั้น 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4715 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรยีนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 
อาคารบี ชั้น 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /                                      

ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๓ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓                       
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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19. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ 25/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอ 

เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี                  
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


