
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยุใบอนุญำตปิระกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิจั์งหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวันที๓่๑ธันวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค าขอตามแบบธพ.น. ๓พรอ้มเอกสาร

หลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นภายใน๖๐วันกอ่นวันทีใ่บอนุญาตสิน้อาย ุ

 

หมายเหต ุ: 

 

๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค า

ขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 

๒. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

๔. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน๗วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์

(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากัดก าหนด 

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -) 
กองชา่งส านักงานเทศบาลต าบลมะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตาน/ี
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและ

ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด
และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู
อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด

ปัตตาน ี
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมรีะยะเวลา
พจิารณาดังนี้ - กรณียืน่เรือ่งในเดอืนพฤศจกิายนใชร้ะยะเวลา

พจิารณา 42 วัน - กรณียืน่เรือ่งในเดอืนธันวาคมใชร้ะยะเวลา
พจิารณา 72 วัน 
(หมายเหต:ุ -) 

42 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู

อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด
ปัตตาน ี

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 2 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ลงนามใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด

ปัตตาน ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตาน ี

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตาน ี

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตาน ี

4) 
 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำร (แบบธพ.น. ๓) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(ผูม้อี านาจลงนาม)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตาน ี

5) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตาน ี

6) 
 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิ
จำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที๓่ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้)) 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตาน ี

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 

 

2) ธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจุน ำ้มนัเป็นไปตำมขอ้ 62 

ของกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำร
แจ้งกำรอนุญำตและอตัรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรประกอบ

กจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลมะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตานี 

(หมายเหต:ุ (โทร 073 432022 วันเวลาราชการ)) 
2) เวปไซตส์ านักงานเทศบาลต าบลมะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตาน ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ (www.Makrudcity.go.th)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหต ุ

แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่๒สถานทีย่ืน่

แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:(ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


