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คู่มือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามนั 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั

การประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองกาํหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ีย่ืนแบบคาํ
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบัญญัติควบคุมนํา้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํ้ามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามนั 

12/05/2015 12:36  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลงังานกรมธุรกิจพลงังาน 

ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์อาคารบีช้ัน๑๙๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์๐๒๗๙๔๔๕๕๕ 
โทรสาร๐๒๗๙๔๔๓๐๐ 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใ ห้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

2) สถานทีใ่ห้บริการศูนย์บริการ ท่ีทาํการเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบรีุ 76150 โทรศพํท์ 032-492366 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใ ห้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะโอนกิจการตามท่ีไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บคคลอ่ืนใหย้ืน่คาํขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น .
๕ พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
 
หมายเหตุ : 
 
๑ .หากเห็นวา่คาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เติมไดใ้นขณะนั้นผูรั้บคาํขอและผู ้
ยืน่คาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คาํขอ
ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่คาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดผูรั้บคาํขอจะดาํเนินการ
คืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่คาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ
หรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแลว้ 
 
๓. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
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๔. ทั้งน้ีจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อม
ติดแสตมป์สาํหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรับคาํขอและ
ตรวจสอบความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีกาํหนด
และส่งเร่ืองใหส้าํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ้ามนั 
 

1 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาด 
อาํเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาด 
อาํเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาด 
อาํเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สาํเนาถูกตอ้งทุก
หนา้) 

2) 

สาํเนาทะเบียน
บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สาํเนาถูกตอ้งทุก
หนา้) 

3) 

หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 
ออกใหไ้ม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สาํเนาถูกตอ้งทุก
หนา้) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน  ๆสําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คาํขอโอน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผูมี้อาํนาจลงนาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อาํนาจ (ถา้มี) 
พร้อมสาํเนาบตัร
ประจาํตวั
ประชาชนของผู ้
มอบอาํนาจและ
ผูรั้บมอบอาํนาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสาํเนา
ถูกตอ้งเฉพาะบตัร
ประจาํตวั
ประชาชนทั้งของ
ผูม้อบอาํนาจและ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

3) 

สาํเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้
ท่ีดินของผูรั้บ
โอนใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองสาํเนา
ถูกตอ้งทุกหนา้) 

4) 
สาํเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(เดิม) 

สาํนกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ้ามนั 

0 1 ชุด (รับรองสาํเนา
ถูกตอ้งทุกหนา้) 

5) 

สาํเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผดิชอบตาม
กฎหมายแก่ผู ้
ไดรั้บความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ท่ี๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสาํเนา
ถูกตอ้งทุกหนา้) 

6) อ่ืนๆ (ถา้มี) - 0 0 ชุด - 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนํ้ามนักรมธุรกิจพลงังานศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์อาคารบีชั้น
๒๐เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์อาคาร
บีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366   

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองกาํหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี๒สถานท่ียืน่แบบคาํขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- 

19. หมายเหตุ 
- 
วนัท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดทําโดย เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้น

ลาดจงัหวดัเพชรบุรี  

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


