
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปนั้น การตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอ                
ตามแบบ ธพ.น.๓ พรอมเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวน ภายใน 60 วัน กอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 หมายเหตุ : 
  1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตอง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติม            
ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอ จะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน 
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ
จะดําเนินการแกไขคําขอ หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
  3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือ เริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอ           
และรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  4. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลว
เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณีย โปรดแนบซอง จาหนาถึง 
ตัวทานเองใหชัดเจน พรอมติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
กําหนด 
 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  45 ถึง 75 วันทําการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอ 
และความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนด และสงเรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

    



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ  
• ผลการตรวจสอบความปลอดภัย  
• เอกสารหลักฐานประกอบ โดยมีระยะเวลา

พิจารณา ดังนี้  
- กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใชระยะเวลา

พิจารณา 42 วัน  
- กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคม ใชระยะเวลา

พิจารณา 72 วัน  

42 ถึง 72 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต  

2 วันทําการ  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓) 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ : ผูมีอํานาจลงนาม 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : พรอมปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สําเนาถูกตอง เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน ท้ังของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 

  



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

6) 
 

สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายแกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
 ฉบับจริง  0  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 
หมายเหตุ : รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

- 

7) 
 

อ่ืนๆ (ถามี) 
 ฉบับจริง  0  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 200 บาท 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาต ใหใชภาชนะบรรจุน้ํามัน เปนไปตาม             
ขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ              
การประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556  

0 บาท 
 
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน  www.doeb.go.th 
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ  อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร  
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐   โทรศัพท : ๐๒-๗๙๔๔๑๑๑ 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

http://www.doeb.go.th/


 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 


