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คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลั กเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบ
คําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลัก เกณฑ วิธีก ารและเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการแจ งการอนุญ าตและอัตราคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด

0
0
0

10. ชื่ออางอิงของคูม ือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 18:31 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ํามันเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
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11. ชองทางการใหบริการ
1)
สถานที่ใหบริการ
กองชางเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โทร 0 4579 5360 ตอ 20 โทรสาร 0 4579 5360
ตอ 26 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา 15.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น การตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น.
3 พรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนภายใน 60 วันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน7วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่ ประเภทขั้นตอน
การบริการ
1) การตรวจสอบ
เจาหนาที่รบั คําขอและ
เอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน

หมายเหตุ
-
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสาร
หลักฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดังนี้ กรณียื่นเรื่องในเดือน
พฤศจิกายนใชระยะเวลา
พิจารณา 42 วัน - กรณียื่น
เรื่องในเดือนธันวาคมใช
ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน
ลงนามในใบอนุญาต

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ
ระยะเวลาดําเนินการรวม

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
42 ถึง 72 สํานักความปลอดภัย
วัน
ธุรกิจน้ํามัน

2 วัน

สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

หมายเหตุ
-

-

45 ถึง 75 วัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการ
0
ปกครอง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2)

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

3)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา
/ รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
(กรณีบุคคลธรรมดา
/ รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
(พรอมปดอากร
แสตมปตามประมวล
รัษฎากร/ รับรอง
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สําเนาถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและผูรบั
มอบอํานาจ)

ที่
1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
คําขอตออายุใบอนุญาต
กรมธุรกิจ
ประกอบกิจการ (แบบธพ.น. 3)
พลังงาน
สําเนาใบอนุญาตประกอบ
สํานักความ
กิจการ
ปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน
สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรมประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่3
อื่นๆ (ถามี)
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

0

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลงนาม)

1

ชุด

(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

0

1

ชุด

(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)

0

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

5/5
17. ชองทางการรองเรียน
1) สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท : 027944715
2) ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 19
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท : 027944111
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. 3 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

19/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร สถ.มท.
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย -

