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คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ้ามัน
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามัน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนี ยมเกี ่ยวกับ
การประกอบกิ จการนํ้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556

2)

ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่ องกํ าหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556

3)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557

4)

พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2542 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน350
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 350
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ้ามัน
12/05/2015 10:48
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลมะลวน (กองช่าง)
14/1 หมู่ที่ 5 ตําบลมะลวนอํ าเภอพุนพิ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี รหัสไปรษณี ย์ 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1112 ต่อ 13
โทรสาร 0-7795-1113
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปี นันการต่
้
ออายุใบอนุญาตให้ ยื่นคําขอตามแบบธพ.น. ๓พร้ อม
เอกสารหลักฐานที่ถกู ต้ องครบถ้ วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุ
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคําขอและผู้
ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจนพร้ อม
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ติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริ ษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กรมธุรกิจ
พลังงาน

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
คําขอและความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และส่งเรื่ องให้ สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสาร
หลักฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดังนี ้ กรณียื่นเรื่ องในเดือน
พฤศจิกายนใช้ ระยะเวลา
พิจารณา 42 วัน - กรณียื่น
เรื่ องในเดือนธันวาคมใช้
ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน

42 ถึง 72 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ้ามัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ้ามัน

-
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14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

1

ชุด

3)

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทังของผู
้
้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

กรมธุรกิจพลังงาน 1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้มีอํานาจลง
นาม)
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ที่

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(แบบธพ.น. ๓)
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู
ได้ รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓
อื่นๆ (ถ้ ามี)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ้ามัน
-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

-

0

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ ใช้ ภาชนะบรรจุนาํ ้ มันเป็ นไปตามข้ อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนํา้ มันเชือ้ เพลิงพ.ศ. 2556
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าหากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยน
คัดค้ านได้ ที่สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน 14/1 หมูท่ ี่ 5 ตําบลมะลวนอําเภอพุนพินจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานีรหัสไปรษณีย์ 84130 โทรศัพท์ 0-7795-1112 ต่อ 13 โทรสาร 0-7795-1113 เว็บไซต์ http
://www.maluan.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี
ชัน๒๐เลขที
้
่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบีชน๑๙เลขที
ั้
่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกั รกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๓เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่ องกําหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒ สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ พ.ศ.
๒๕๕๖

19. หมายเหตุ

