หลักเกณฑ ์ วิธก
ี าร เงื่อนไขใน
่ าขอ และในการ
การยืนคํ
พิจารณาอนุ ญาต

้
ขันตอน
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ใบอนุ ญาตประกอบกิจการมีอายุถงึ วัน
ที 31 ธันวาคมของปี นั้น ๆ

(1) เจ ้าหน้าทีร่ ับคําขอ และ ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และ
่ าหนดและส่ง
ความครบถ ้วน ของเอกสารตามรายการ เอกสารหลักฐานทีกํ
่
เรืองให
้สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามัน

การต่ออายุใบอนุ ญาต

การพิจารณา

่ าขอตามแบบ ธพ.น. ๓ พร ้อมเอกสารหลักฐานทีถู
่ กต ้อง
ให ้ยืนคํ
่
้
ครบถ ้วนภายใน 60 วันก่อนวันทีใบอนุ
ญาตสินอายุ

่ ร้ ับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
เจ ้าหน้าทีผู
42 ถึง 72 วัน
- ผล การตรวจสอบความ ปลอดภัย
- เอกสาร หลักฐานประกอบ โดยมี ระยะเวลาพิจารณา ดังนี ้
่
กรณี ยนเรื
ื่ องในเดื
อน พฤศจิกายน
พิจารณา 42 วัน
่
* กรณี ยนเรื
ื่ องในเดื
อนธันวาคม
พิจารณา 72 วัน
การลงนาม/ คณะกรรมการมีมตลงนามในใบอนุ ญาต
2 วัน

หมายเหตุ
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถก
ู ต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด
่
และไม่อาจแก ้ไข/เพิมเติมได ้ในขณะนั้น ผูร้ ับคําขอและ ผูย้ นคํ
ื่ าขอจะต ้องลง
นามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร ้อม
่ ม หากผูย้ นคํ
กําหนดระยะเวลาให ้ผูย้ นคํ
ื่ าขอดําเนิ นการแก ้ไข/เพิมเติ
ื่ าขอไม่
่ าหนด ผูร้ ับคําขอจะ
ดําเนิ นการแก ้ไข/เพิ มเติมได ้ภายในระยะเวลาทีกํ
ดําเนิ นการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ ้าหน้าที จะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลา
่
ดําเนิ นงานจนกว่าผูย้ นคํ
ื่ าขอจะดําเนิ นการแก ้ไขคํา ขอหรือยืนเอกสาร
่ มครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร ้อยแล ้ว
เพิมเติ
่ บหลังจากเจ ้าหน้าที ผูร้ ับคํา
3. ระยะเวลาการให ้บริการตามคู่มอ
ื เริมนั
ขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน แล ้วเห็นว่ามีความ
่ ไว ้ในคู่มอ
ครบถ ้วนตามทีระบุ
ื ประชาชน
4. จะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผูย้ นคํ
ื่ าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ที
พิจารณาแล ้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิ คส ์ (Email) หรือหากประสงค ์ให ้
จัดส่งผลให ้ทางไปรษณีย ์ให ้แนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให ้ชัดเจน พร ้อม
ติดแสตมป์ สําหรับค่าไปรษณี ย ์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษท
ั ไปรษณี ย ์ไทย
จํากัดกําหนด

่
เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่
วยงานภาคร ัฐ
(1) บัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียน บ ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) หนังสือร ับรองนิ ตบ
ิ ุคคล
จํานวน 1 ฉบับ
(กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า)
(4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณี ทมี
ี่ การมอบอํานาจ)
่
(5) หลักฐานทีแสดงการเป็
นผูม้ อ
ี ํานาจลงนามแทนนิ ตบ
ิ ุคคล

่ ๆ สําหร ับยืนเพิ
่
่
เอกสารอืน
มเติ
ม
(1) ขอต่ออายุ ใบอนุ ญาต ประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓)
(2) สําเนา ใบอนุ ญาต ประกอบกิจการ
(3) สําเนาสัญญา ประกันภัยภัย หรือกรมธรรม ์ ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม กฎหมายแก่ผู ้ ได ้รับความเสียหายจากภัย อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที: 3

อัตราค่าธรรมเนี ยม
1) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
จํานวน
ควบคุมประเภทที่ 3
2) ค่าธรรมเนี ยมการอนุ ญาตให ้ใช ้ภาชนะ
จํานวน
บรรจุนํ้ามัน เป็ นไปตามข ้อ 62 ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วิธก
ี าและ
่
่ บการแจ ้ง การอนุ ญาต และ
เงือนไขเกี
ยวกั
่
อัตราค่าธรรมเนี ยมเกียวกั
บการประกอบกิจการ
้
นํ ้ามันเชือเพลิ
ง พ.ศ. 2556

200 บาท
0 บาท

คู ม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน
การขออนุ ญาตประกอบกิจการ
สถานี บริการนํ ้ ามัน

แบบฟอร ์ม
่ กําหนด
ตามแบบ ธพ.น. 3 เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรือง
่ ้งการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที 2 สถานทียื
่ นแบบคํ
่
สถานทีแจ
าขอ
และแบบใบอนุ ญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3
พ.ศ. 2556

ติดต่อด้วยตนเองได้ท ี่
ศูนย ์ขออนุ ญาตเทศบาลตําบลนํ ้าอ ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
- ทางโทรศัพท ์/โทรสารหมายเลข
043-210216
- ทางเว็บไซด ์เทศบาลตําบลนํ ้าอ ้อม
www.numoom.go.th
- ทางไปรษณี ย ์อิเล็คทรอนิ คส ์
www.numoom.go.th

ช่องทางติดต่อ
้ อม นายจําเนี ยร เหล่าสุพรรณ/โทร. 0874249159
นายก ทต.นํ าอ้
้ อม นายทูลทิพย ์ วงษาจันทร ์ / โทร. 0804045096
ปลัด ทต.นํ าอ้

เทศบาลตําบลนํ ้ าอ้อม
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

