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คู่มือสาํหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์วธิีการและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบั

การประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื่องกาํหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคาํ

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

3) ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีการในการจดัใหม้ีการประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 

4) พระราชบญัญตัิควบคมุนํ้ามนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

แจง้การอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน350  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 350  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

12/05/2015 10:48  
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11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการศูนยบ์ริการธุรกิจพลงังานกรมธุรกิจพลงังาน 

ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์อาคารบีชัน้๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดรีงัสติแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 

โทรศพัท๐์๒๗๙๔๔๕๕๕ 

โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ตดิต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนยีมปิดรบัเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถึุงวนัท่ี๓๑ธันวาคมของปีนัน้การต่ออายใุบอนญุาตใหย่ื้นคาํขอตามแบบธพ.น. ๓พรอ้ม

เอกสารหลกัฐานที่ถกูตอ้งครบถว้นภายใน๖๐วนัก่อนวนัที่ใบอนญุาตสิน้อายุ 

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเห็นว่าคาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัคาํขอและผู้

ย่ืนคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย่ื้นคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย่ื้นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ

ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย่ื้นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคู่มือประชาชน 

 

๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพรอ้ม

ติดแสตมป์สาํหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่รบัคาํขอและ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

คาํขอและความครบถว้น

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกาํหนด

และสง่เรื่องใหส้าํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนั กรมธุรกิจ

พลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภยั - เอกสาร

หลกัฐานประกอบโดยมี

ระยะเวลาพิจารณาดงันี ้- 

กรณีย่ืนเรื่องในเดือน

พฤศจิกายนใชร้ะยะเวลา

พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน

เรื่องในเดือนธันวาคมใช้

ระยะเวลาพิจารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั สาํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั สาํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 ถึง 75 วนั 

 

14. งานบริการนีผ้่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุก

หนา้) 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุก

หนา้) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ชดุ (พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรษัฎากร/ 

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอาํนาจและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คาํขอต่ออายุ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผูม้ีอาํนาจลง

นาม) 

2) 

สาํเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

สาํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

0 1 ชดุ (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

สาํเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รบัผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ไดร้บัความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี๓ 

- 0 1 ชดุ (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

4) อ่ืนๆ (ถา้มี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑว์ธิีการและเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนักรมธุรกิจพลงังานศนูยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพล็กซอ์าคารบี

ชัน้๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรงัสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
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หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพล็กซ์

อาคารบีชัน้๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรงัสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื่องกาํหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี๒สถานที่ย่ืนแบบคาํขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย ศภุวฒักฉิ์มทบั 

อนุมัติโดย ขจรชยัผดงุศภุไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสิรภิธูนวิศิษฎ ์

 

 

 
 


