
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รตอ่อ	ยใุบอนญุ	ตประกอบกจิก	รสถ	นบีรกิ	รนำ �	มนั
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด กระทรวงพลังงาน 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวันที ่31 ธันวาคมของปีนัน้ การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่คำาขอตามแบบ ธพ.น. ๓ พรอ้ม
เอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นภายใน 60 วันกอ่นวันทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ

หมายเหต ุ:

1. หากเห็นวา่คำาขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับคำาขอและผูย้ืน่
คำาขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกำาหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่คำาขอดำาเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ผูร้ับคำาขอจะดำาเนนิการคนืคำาขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอและยังไมนั่บระยะเวลาดำาเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับคำาขอไดต้รวจสอบคำาขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คำาขอทราบภายใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ดัสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์สำาหรับ
คา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จำากดักำาหนด
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืง
ตราด จ.ตราด โทร 039 -510-604/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วย
งาน
(หมายเหต:ุ (การชำาระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.

ข ั�นตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 45 ถงึ 75 วันทำาการ

ลำ	ดบั ข ั�นตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

เจา้หนา้ที ่รับคำาขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของคำาขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ำาหนด
และสง่เรือ่งใหส้ำานักความปลอดภัยธรุกจินำ้ามัน
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทำาการ กรมธรุกจิพลังงาน

2) ก	รพจิ	รณ	
เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลกัฐานประกอบ โดยมรีะยะเวลา
พจิารณา ดังนี้ - กรณียืน่เรือ่งในเดอืนพฤศจกิายน ใชร้ะยะเวลา
พจิารณา 42 วัน - กรณียืน่เรือ่งในเดอืนธันวาคม ใชร้ะยะเวลา
พจิารณา 72 วัน
(หมายเหต:ุ -) 

42 ถงึ 72 วัน
ทำาการ

สำานักความปลอดภัย
ธรุกจินำ้ามัน

3) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
ลงนามในใบอนุญาต

2 วันทำาการ สำานักความปลอดภัย
ธรุกจินำ้ามัน



ลำ	ดบั ข ั�นตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
(หมายเหต:ุ -) 

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) คำ	ขอตอ่อ	ยใุบอนุญ	ตประกอบกจิก	ร (แบบ ธพ.น. ๓)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ผูม้อีำานาจลงนาม)

กรมธรุกจิพลังงาน

2) บตัรประจำ	ตวัประช	ชน
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสำาเนาถกูตอ้งทกุหนา้)

กรมการปกครอง

3) สำ	เน	ทะเบยีนบ	้น
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสำาเนาถกูตอ้งทกุหนา้)

กรมการปกครอง

4) หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 1 ชดุ
หม	ยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำาเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบัตรประจำาตัวประชาชนทัง้ของผูม้อบอำานาจและผูร้ับมอบ
อำานาจ)

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

5) สำ	เน	ใบอนุญ	ตประกอบกจิก	ร
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 1 ชดุ
หม	ยเหต ุ(รับรองสำาเนาถกูตอ้งทกุหนา้)

สำานักความปลอดภัยธรุกจินำ้ามัน

6) สำ	เน	สญัญ	ประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัคว	มรบัผดิ
ชอบต	มกฎหม	ยแกผู่ไ้ดร้บัคว	มเสยีห	ยจ	กภยัอนัเกดิจ	กก	ร
ประกอบกจิก	รควบคมุประเภทที ่3
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 1 ชดุ
หม	ยเหต ุ(รับรองสำาเนาถกูตอ้งทกุหนา้)

-

7) อืน่ๆ (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) ค	ธรรมเนยีมใบอนุญ	ตประกอบกจิก	รควบคมุประเภทที ่ 3
(หมายเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 200 บาท
 

2) ค	ธรรมเนยีมก	รอนุญ	ตใหใ้ชภ้	ชนะบรรจนุำ �	มนั เป็นไปต	มขอ้ 
62 ของกฎกระทรวงกำ	หนดหลกัเกณฑ ์วธิกี	ร และเงือ่นไขเกีย่ว
กบัก	รแจง้ ก	รอนุญ	ต และอตัร	ค	่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัก	ร
ประกอบกจิก	รนำ �	มนัเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2556
(หมายเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 0 บาท
 

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืงตราด จ.ตราด



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์039-542-443)) 

2) ศนูยร์ับขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลังงาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซ ์อาคารบ ีชัน้ 19 เลขที ่
555/2 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง/เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำาบลคลองเกลอื อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำาหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรือ่ง กำาหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท
ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบคำาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
(หมายเหต:ุ -) 

หม	ยเหตุ
-

Infographic
ลำ	ดบั ชือ่
ไมม่ขีอ้มลู

ชือ่กระบวนง	น: การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนำ้ามัน 
ชือ่เรยีกท ัว่ไป: -
หนว่ยง	นกล	งเจ	้ของกระบวนง	น: สำานักความปลอดภัยธรุกจินำ้ามัน กรมธรุกจิพลังงาน สำานักความปลอดภัยธรุกจินำ้ามัน
ประเภทของง	นบรกิ	ร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนุญ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

 
1)กฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการ
ประกอบกจิการนำ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 
 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรือ่ง กำาหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบคำาขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้ับความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
4)พระราชบัญญัตคิวบคมุนำ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสำาคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม
พื�นทีใ่หบ้รกิ	ร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่



กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	: กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้ การ
อนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการนำ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556
ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ: 30.0 วัน

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนง	น:

จำานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 350
จำานวนคำาขอทีม่ากทีส่ดุ 350
จำานวนคำาขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน: การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนำ้ามัน สำาเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 
13:29

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสำาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: -


