
คู่มือส าหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน  ามัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ไดร้ับอนุญาตให้แกบุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. ๕ พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลง
นามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิ หากผูย้ืน่ค า
ขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผูร้ับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความ
ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในคู่มือประชาชน 
 
๔. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน ๗ วนันับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสรจ็ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือ
หากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตาม
อัตราของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัดก าหนด 
 ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น เลขท่ี 199 หมู่ 1 ต าบลแม่ตื่น อ าเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรบัเวลา ๑๕.๓๐ น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความ
ปลอดภัยธรุกิจน้ ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 



ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกจิการ (แบบ ธพ.น.๕) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

7) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

ส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน 

8) 
 

ส าเนาสัญญาประกนัภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกิดจากการประกอบกจิการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) 

 
อื่นๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี      ช้ัน ๒๐ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรยีน กรมธุรกจิพลงังาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน ๑๙ เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
(หมายเหต:ุ (เลขท่ี 199 หมู่ 1 ต าบลแม่ตื่น อ าเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 097-9232228))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเกีย่วกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
 2)ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
 3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผูไ้ด้รบัความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557  
  
4)พระราชบัญญตัิควบคุมน้ ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

วันที่พิมพ ์ 27/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น อ าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 09:49 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแมต่ื่น 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


