
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตประกอบกจิการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปนีั้นการต่ออายุใบอนญุาตให้ยืน่ค าขอตามแบบธพ.น. ๓พร้อมเอกสาร

หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอาย ุ

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผูย้ื่นค า

ขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่นค าขอด าเนินการ

แก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไมด่ าเนนิการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค าขอหรือยืน่

เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่า

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไ์ทยจ ากัดก าหนด 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 ถึง 90 วัน 
 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด

และส่งเร่ืองให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมีระยะเวลา

พิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเร่ืองในเดือนพฤศจิกายนใช้ระยะเวลา
พิจารณา 42 วัน - กรณียื่นเร่ืองในเดือนธันวาคมใช้ระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน 

 
(หมายเหต:ุ -)  

42 ถึง 72 วัน - 
 



ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ลงนามในใบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 2 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร (แบบธพ.น. ๓) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามนั 

6) 

 

ส ำเนำสัญญำประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยควำม

รับผิดชอบตำมกฎหมำยแกผู่้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิด
จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี๓ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามนั 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมจะเป็นไปตำมขนำดถังบรรจุน  ำมันของสถำน
ประกอบกำร ท่ีกรมพลังงำนก ำหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.แม่พริก 
(หมายเหต:ุ -)  

2) www.maeprik.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/maeprikorg/ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) สายด่วนผู้บริหาร 0819922605 ปลัด อบต. 0819609882 อบต.แม่พริก 053786368 
(หมายเหต:ุ -)  

5) กล่องรับฟงัความคิดเห็น  ณ ส านักงาน อบต.แม่พริก 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมายเหต:ุ -)  
6) จดหมาย ถึง  อบต.แม่พริก  เลขที่ 104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  57180 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

8) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 

 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทนุต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงำน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการแจง้ การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการ
ประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556  

  
2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง ก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบค าขอ และ
แบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
  
3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557  
  
4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื นท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการแจง้ การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 350 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 350 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้ำงอิงของคู่มอืประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 20/08/2558 

08:58 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


