
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวดัตรัง  กระทรวงพลงังาน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต   

 

ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวนัที๓่๑ธันวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค าขอตามแบบธพ.น. 

๓พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นภายใน๖๐วนักอ่นวันทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ 

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. 

หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค า

ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแ

กไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเ

อกสารประกอบการพจิารณา 

 

๒. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยื่

นเอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

๔. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน๗วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) 

หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษ

ณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร 134 หมู ่2 ต าบลเขาไพร 
อ าเภอรัษฎาจังหวดัตรัง 92160 
หมายเลขโทรศพัท ์075-290869 หรอืเว็ปไซด ์
www.khaoprai.go. 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การช าระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 ถงึ 75 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและควา

มครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนดและ
สง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส านักงานพลงังานจังหวั
ดตรัง 

 

2) กำรพจิำรณำ 42 ถงึ 72 วนั ส านักงานพลงังานจังหวั



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - 

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - 
เอกสารหลักฐานประกอบโดยมรีะยะเวลาพจิารณาดงันี ้- 

กรณียืน่เรือ่งในเดอืนพฤศจกิายนใชร้ะยะเวลาพจิารณา 42 วนั - 
กรณียืน่เรือ่งในเดอืนธันวาคมใชร้ะยะเวลาพจิารณา 72 วนั 

(หมายเหต:ุ -) 

ดตรัง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั ส านักงานพลงังานจังหวั
ดตรัง 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้)) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนาถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจแ

ละผูรั้บมอบอ านาจ)) 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัตรัง 

4) 
 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำร (แบบธพ.น. ๓ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหต(ุ(ผูม้อี านาจลงนาม)) 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัตรัง 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้)) 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัตรัง 

6) 
 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิชอ
บตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประ

กอบกจิกำรควบคมุประเภทที๓่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหต(ุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้)) 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัตรัง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ 3 

 
 

(หมายเหต:ุ (-)) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจุน ำ้มนัเป็นไปตำมขอ้ 

62 

ของกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำร
แจง้กำรอนุญำตและอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำ

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

รน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ (-)) 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร 134 หมู ่2 ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวดัตรัง 92160 หมายเลขโทรศพัท ์
075-290869 หรอืเว็ปไซด ์www.khaoprai.go. 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน(www.doeb.go.th) 

ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์าคารบชีัน้๑๙เลขที๕่๕๕/๒ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศั

พท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๖  (แบบฟอรม์ค าขอ)  http://www.doeb.go.th/download/data/dataallow/elaw/stn/12tpn6.pdf 

(ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์)http://www.doeb.go.th/download/data/dataallow/elaw/stn/ex/12-
extpn6.pdf 

เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่สถานทีย่ืน่แบ

บค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ (-)) 

 

หมำยเหตุ 

- 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกิ
จการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 

2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 
สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

3)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความเ
สยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 
4)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

http://www.doeb.go.th/download/data/dataallow/elaw/stn/ex/12-extpn6.pdf
http://www.doeb.go.th/download/data/dataallow/elaw/stn/ex/12-extpn6.pdf


กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ

อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 350 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 350 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามันองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร 

[ส าเนาคูม่อืประชาชน]  11/08/2558 15:33 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


