
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร 
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองชา่ง องคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วธีิกำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้กำรอนญุำตและอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบั

กำรประกอบกิจกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 

2) ประกำศกรมธุรกิจพลงังำนเรื่องก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่2 สถำนทีย่ืน่แบบค ำ
ขอและแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธีิกำรในกำรจดัใหม้ีกำรประกนัภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำยแก่
ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระรำชบญัญตัิควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจง้การอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน350  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 350  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน า้มนั 
 
  



 
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร ท่ีท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร  เลขท่ี 111 หมูท่ี่ 1 ต าบลโสธร  อ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทรศพัท ์0-3851-7079   โทรสาร 0-3851-8757   
 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ – 
 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถุึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนญุาตใหย่ื้นค าขอตามแบบธพ.น.3 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีถกูตอ้งครบถว้นภายใน๖๐วนัก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อายุ 
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค  าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย่ื้นค าขอ
ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผูย่ื้นค าขอไม่ด  าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย่ื้นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถึงตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ตดิแสตมป์ส าหรบัคา่ไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบรษิัทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 
 
 
 
 



 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรบัค าขอและ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เรื่องใหส้  านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั กองชา่ง  
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภยั - เอกสาร
หลกัฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดงันี ้- 
กรณีย่ืนเรื่องในเดือน
พฤศจิกายนใชร้ะยะเวลา
พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน
เรื่องในเดือนธนัวาคมใช้
ระยะเวลาพิจารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั กองชา่ง  
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั กองชา่ง  
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 ถึง 75 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 



 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุ
หนำ้) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุ
หนำ้) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

0 1 ชดุ (พรอ้มปิดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรษัฎำกร/ 
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งเฉพำะบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนทัง้ของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอตอ่อำยุ
ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร 
(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลงังำน 1 0 ฉบบั (ผูมี้อ ำนำจลง
นำม) 

2) 
ส ำเนำ
ใบอนญุำต

ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุรกิจ

0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบกิจกำร น ำ้มนั 

3) 

ส ำเนำสญัญำ
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัควำม
รบัผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผู้
ไดร้บัควำม
เสียหำยจำกภยั
อนัเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

4) อ่ืนๆ (ถำ้มี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที ่3 
ค่ำธรรมเนียม  200  บาท 
หมำยเหตุ - 

2) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน ำ้มันเป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑว์ิธีกำรและเงือ่นไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรน ำ้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร  เลขท่ี  111  หมู่ท่ี  1  ต  าบลโสธร   

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทรศพัท ์038-517079   โทรสาร 038-518757   
หมายเหตุ (http://www.tambonsothon.com) 



 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  
-ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ท่ีท าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โทรศพัท ์ 038-511029 
-ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชัน้ 1  หอ้งสนุทรพิพิธ  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท ์038-513529  สายดว่น  1567 

  
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
            1.แบบค าขอช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบการควบคมุประเภทท่ี 3 (ตอ่อายุ 
   2.ค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองชา่ง 
อนุมัตโิดย นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร 
เผยแพร่โดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 

 
 

 
 


