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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบรกิำรน  ำมัน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงพลังงาน 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียม

เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง ก ำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่น 

แบบค ำขอ และแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำม

กฎหมำยแก่ผูไ้ด้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

4) พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   30 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน  ามัน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่

เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (กำรช ำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ ๑๕.๓๐ น.) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่น ใหย้ื่นค าขอโอนใบอนุญาตตาม 

แบบ ธพ.น. ๕ พร้อมดว้ยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

หมายเหตุ : 

   ๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั น ผู้

รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผูร้ับค าขอจะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

   ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะ

ด าเนนิการแก้ไขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแลว้ 

    ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

   ๔. ทั งนี  จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเอง

ให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 
 

13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐาน  ที่

ก าหนด และส่งเรื่องให้

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

- 
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ที่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น  ามัน 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

27 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วัน 
 

14. งำนบรกิำรนี  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

3) 

หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิตบิุคคล / ออกใหไ้ม่

เกิน ๖ เดือน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอโอน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบ ธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

1 0 ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

2) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้

มอบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

/ รับรองส าเนา

ถูกต้องเฉพาะ

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

3) 

ส าเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใช้

ที่ดนิของผู้รับ

โอนใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

4) 

ส าเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น  ามัน 

0 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

5) 

ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรอืกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที่ ๓ 

6) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) คำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

 ค่ำธรรมเนียม  200  บาท 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน  ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  

อาคารบี      ชั น ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ 

๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม

เพล็กซ์ อาคารบี ชั น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : 

๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 

หมายเหตุ (053826839) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 

๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  

 

 

 
 


