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คูมือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

4) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0



2/6

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
12/05/2015 12:36

11. ชองทางการใหบริการ
1)

2)

สถานท่ีใหบริการศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
โทรศัพท (032) 446468
โทรสาร (032) 446468 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท : 032-446468 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา ๑๕.๓๐)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนใหยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น.
๕ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองครบถวน

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ันผูรับคําขอและผู
ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
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๔. ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเร่ืองใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน

-

2)

การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

27 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน

-

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ้ามัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

คําขอโอน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๕)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม)

2)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจ ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
ของผูรับโอน
ใบอนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3

คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น

๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

4) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท : 032-446468 (www.raikoke.sao@hotmail.com)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๕เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

19. หมายเหตุ
-
วันท่ีพิมพ 18/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางณัฐฐิญา  แปนไทย
อนุมัติโดย นายสมิง  คงประเสริฐ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ


