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คู่มือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 

กระทรวง:มหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกา

รประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู ้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

 

4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

12/05/2015 12:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลเมืองนราธิวาส (สํานักการช่าง) เลขที่ 410 ถ.พิชิตบํารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก ่บุคคลอื่นให้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตาม 

แบบธพ.น. ๕พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

หมายเหตุ : 

 

๑.หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่น

คําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอ 

ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการ 

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒.พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ 

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

๓.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน 

แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔.ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิค

ส์ (Email)หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป ์

สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลาให้

บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่รับผิ

ดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจ

สอบความครบถ้วนของเอก

สารตามรายการเอกสารหลั

กฐานที่กําหนดและส่งเรื่องใ

ห้สํานักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 
 

1 วัน เทศบาลเมืองนรา

ธิวาส 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจาร

ณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐ

านประกอบ 
 

27 วัน สํานักความ 

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลาให้

บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่รับผิ

ดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมต ิ
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความปลอ

ดภัยธุรกิจน้ํามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยื

นยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรม

ดา / 

รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียนบ้า

น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรม

ดา / 

รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

3) 

หนังสือรับรองนิ

ติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจกา

รค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกให้ไม่เกิน๖เดื

อน / 

รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่

นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอโอนใบอนุ

ญาตประกอบกิจ

การ 

(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบอําน - 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแส



4/5	  
	  

ที่ 
รายการเอกสารยื่

นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  

หมายเหตุ 

าจ (ถ้าม)ี 

พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชา

ชนของผู้มอบอํา

นาจและผู้รับมอ

บอํานาจ 

ตมป์ตามประมวล

รัษฎากร / 

รับรองสําเนาถูกต้

องเฉพาะบัตรประ

จําตวัประชาชนทั้ง

ของผู้มอบอํานาจแ

ละผู้รับมอบอํานา

จ) 

3) 

สําเนาเอกสารแส

ดงสิทธิใช้ที่ดินข

องผู้รับโอนใบอนุ

ญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

4) 

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สํานักความปลอด

ภัยธุรกิจน้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

5) 

สําเนาสัญญาประ

กันภัยภัยหรือกร

มธรรม์ประกันภั

ยความรับผิดชอบ

ตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหา

ยจากภัยอันเกิดจา

กการประกอบกิจ

การควบคุมประเ

ภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้

องทุกหน้า) 

6) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค ่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 402 หรือ 

กองวิชาการและแผนงาน โทร.0-7351-6175 

หมายเหตุ- 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. 

๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๒่สถาน

ที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทําโดย ศุภวัฒก์ฉิมทับ 

อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย 

เผยแพร่โดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ์ 

 

 

 
 


