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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ �ามนั 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตประกอบกจิการมอีายถุงึวันที� 31 ธันวาคมของปีนั�น การตอ่อายุใบอนุญาตใหย้ื�นคําขอตามแบบ ธพ.น. ๓ พรอ้ม

เอกสารหลักฐานที�ถกูตอ้งครบถว้นภายใน 60 วันกอ่นวันที�ใบอนุญาตสิ�นอายุ 

 

หมายเหตุ : 

 

1. หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั �น ผูรั้บคาํขอและผูย้ื�น

คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคาํขอดําเนนิการ

แกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไม่ดาํเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคาํขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ ื�นคําขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งนั �นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเร ิ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทั �งนี� จะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัที�พจิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตวัทา่นเองใหช้ัดเจน พรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับ

คา่ไปรษณยีล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณยี์ไทย จํากัดกาํหนด 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 ถงึ 75 วันทาํการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที� รับคําขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของคาํขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที�กําหนด 
และสง่เรื�องใหส้ํานักความปลอดภยัธุรกจินํ�ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ผูร้บัผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ โดยมรีะยะเวลา
พจิารณา ดังนี� - กรณียื�นเรื�องในเดอืนพฤศจกิายน ใชร้ะยะเวลา
พจิารณา 42 วัน - กรณยีื�นเรื�องในเดอืนธนัวาคม ใชร้ะยะเวลา
พจิารณา 72 วัน 
(หมายเหต:ุ -)  

42 ถงึ 72 วันทํา
การ 

เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั
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ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ (แบบ ธพ.น. ๓) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

กรมธุรกจิพลังงาน 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบัตรประจําตวัประชาชนทั�งของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

สํานักความปลอดภัยธรุกจินํ�ามัน 

6) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

อ ื�นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที� 3 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) ค าธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจนํุ�ามนั เป็นไปตามขอ้ 

62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื�อนไข
เกี�ยวกบัการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเก ี�ยวกบัการ
ประกอบกจิการนํ�ามนัเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลังงาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ี�คอมเพล็กซ ์อาคารบ ีชั �น 19 เลขที� 
555/2 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง/เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท

ที� ๒ สถานที�ยื�น แบบคาํขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที� ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 23/09/2559 


