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คู่มือสําหรั บประชาชน: การต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื!อกระบวนงาน:การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ,ามัน
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที!ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที!เกี!ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเกี ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี ยวกับการประกอบกิ จการนํ'ามันเชื 'อเพลิ งพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื องกํ าหนดสถานที แจ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 2 สถานที ยื น
แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตาม
กฎหมายแก่ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมนํ' ามันเชื 'อเพลิ งพ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติ ม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที!ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที!กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขเกียวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํ ,ามันเชื ,อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที!กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี!ยต่ อเดือน350
จํานวนคําขอที!มากที!สุด 350
จํานวนคําขอที!น้อยที!สุด 0
10. ชื!ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ,ามัน
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง' แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื!อนไข(ถ้ ามี) ในการยื!นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการยืนคําขอ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที!รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
ที!
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขัน' ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิ ดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
,
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที!ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที!
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื!น ๆ สําหรั บยื!นเพิ!มเติม
ที!

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที!พมิ พ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั , 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

