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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
กำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)

ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น แบบคำ
ขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3)

ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้
ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

4)

พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 350
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 350
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
ดาน ศรินยา
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน ถนนสำยเขำแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลำ 90190/
โทรศัพท์ 074-485313 โทรสำร 074-485096 /เว็บไซต์ www.bordan.go.th
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ (กำรชำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนัน การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอตามแบบ ธพ.น. ๓ พร้อม
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสินอายุ
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ผู้รับคาขอและผู้
ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทังนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม
ติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ รับคาขอ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
และส่งเรื่องให้สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนามัน

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

42 ถึง 72
วันทาการ

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อ
ดาน อาเภอสทิง
พระ จังหวัด
สงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อ

หมำยเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดยมีระยะเวลา
พิจารณา ดังนี - กรณียื่น
เรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใช้
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน
- กรณียื่นเรื่องในเดือน
ธันวาคม ใช้ระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

3)

2 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ดาน อาเภอสทิง
พระ จังหวัด
สงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อ
ดาน อาเภอสทิง
พระ จังหวัด
สงขลา

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 ถึง 75 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา / รับรอง
1)
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บ้าน
ธรรมดา / รับรอง
2)
สาเนาถูกต้องทุก
หน้า)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
(พร้อมปิดอากร
3) บุคคล
การค้า
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจาตัว
ประชาชนทังของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
คาขอต่ออายุ
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบ ธพ.น. ๓)
สาเนาใบอนุญาต สานักความ
ประกอบกิจการ ปลอดภัยธุรกิจ
นามัน
สาเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
3
อื่นๆ (ถ้ามี)
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ -

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอานาจลงนาม)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)

0

0

ชุด

-

3
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2)

ค
62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำมัน
เชือเพลิง พ.ศ. 2556
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1.ด้วยตนเอง / 2.โทรศัพท์-โทรสาร / 3.ไปรษณีย์ / 4.เว็บไซต์
หมายเหตุ (1.ด้วยตนเอง ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน / 2.โทรศัพท์ 074-485313 ,โทรสำร
074-485096 / 3.ที่อยู่ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อดำน ถนนสำยเขำแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลำ 90190 / 4. www.bordan.go.th)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

11/09/2558
รออนุมัติขันที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สถ.
มท.
-

