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คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการนำ้มัน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน้ำมัน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบด็เสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑว์ธิีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น

แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผู้ไดร้ับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน่  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจง้การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิาร 

     น้ำมัน 12/05/2015 12:36  

11. ช่องทางการให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120  

โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15 
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 ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยืน่คำขอโอนใบอนุญาตตาม

แบบธพ.น .๕ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทีถู่กต้องครบถ้วน 

หมายเหตุ : 

๑ .หากเห็นว่าคำขอไม่ถกูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับคำขอ

และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยืน่คำขอไม่ดำเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอ

จะดำเนินการคนืคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาคำขอและยังไม่นบัระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข

คำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเริ่มนับหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไดต้รวจสอบคำขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเหน็ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสรจ็ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลใหท้างไปรษณยี์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมติดแสตมปส์ำหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไ์ทยจำกดักำหนด 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่รับคำขอและ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานทีก่ำหนด

และส่งเรื่องให้สำนกัความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

พจิารณา/ตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

27 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

- 
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ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) 
หนังสือรับรองนติิ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ชุด  

หมายเหตุ  

1. (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถกูต้องทกุหน้า) 

2. (กรณีนติิบุคคล / ออกให้ไม่เกนิ๖เดือน / รับรองสำเนาถกูต้องทกุหน้า) 

  

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คำขอโอน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ

อำนาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสำเนา

บัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้

มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์

ตามประมวลรัษฎากร / 

รับรองสำเนาถกูต้อง

เฉพาะบัตรประจำตัว

ประชาชนทั้งของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบ

อำนาจ) 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

สำเนาเอกสาร

แสดงสิทธใิช้

ที่ดินของผู้รบั

โอนใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

4) 

สำเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สำนักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ำมัน 

0 1 ชุด (รับรองสำเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

5) 

สำเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที ่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

6) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 

ค่าธรรมเนียม  200 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์  เทศบาลตำบลยุหวา่  

เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยหุว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 
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2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า  053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์เทศบาลตำบลยุหว่า    http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 แบบธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคุม 

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยืน่แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภท  ที ่ ๓  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

