
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การโอนใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ �ามนั 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงพลงังาน  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากผูร้ับใบอนุญาตประสงคจ์ะโอนกจิการตามที(ไดร้ับอนุญาตใหแ้กบ่คุคลอื(นใหย้ื(นคาํขอโอนใบอนุญาตตามแบบธ พ.น. 5พรอ้ม
ดว้ยเอกสารและหลกัฐานที(ถกูตอ้งครบถว้น 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไม่ถกูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดใ้นขณะนั6นผูร้ับคําขอและผูย้ื(นคํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื(นคาํขอดาํเนนิการ
แกไ้ข/เพิ(มเตมิหากผูย้ื(นคําขอไมด่าํเนนิการแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที(กําหนดผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
2. พนักงานเจา้หนา้ที(จะยังไมพ่จิารณาคําขอและยงัไมนั่บระยะเวลาดาํเนนิงานจนกวา่ผูย้ื(นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคาํขอหรอืยื(น
เอกสารเพิ(มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนั6นเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ(มนับหลงัจากเจา้หนา้ที(ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามที(ระบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 
4. ทั 6งนี6จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื(นคําขอทราบภายใน 7วนันับแตว่นัที(พจิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิลก็ทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจ้ัดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตวัท่านเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานารายณ์ 
โทนศพัท ์036-461758-9 
โทรสาน 036-630655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที(รับคําขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐานที(กําหนดและสง่เรื(องใหส้ํานักความ
ปลอดภัยธรุกจินํ6ามนั 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที(ผูร้ับผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ๖เดอืน / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งทุกหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

คําขอโอนใบอนุญาตประกอบกจิการ (แบบธพ.น.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทั 6งของผูม้อบอาํนาจและผูร้ับมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ ี#ดนิของผูร้บัโอนใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดมิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักความปลอดภยัธรุกจินํ6ามัน 

8) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที# 3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 
 

อื#นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคําขอ ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนยีมโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ �ามนั 
ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานารายณ์ โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 6น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ธพ.น.5 

(หมายเหต:ุ (รับแบบ ธพ.น.5 ไดท้ี(กองชา่ง เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื#อกระบวนงาน: การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารนํ6ามนั  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํ6ามัน กรมธรุกจิพลงังาน สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํ6ามัน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที(เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที#ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที#เกี#ยวขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื(อนไขเกี(ยวกับการแจง้ การอนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกี(ยวกับการ
ประกอบกจิการนํ6ามันเชื6อเพลงิ พ.ศ. 2556  
  
2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรื(อง กาํหนดสถานที(แจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที( 2 สถานที(ยื(น แบบคําขอ และ
แบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที( 3 พ.ศ. 2556  
  
3)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรื(อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกันภยัความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้ับความ
เสยีหายจากภยัอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที( 3 พ.ศ. 2557  
  
4)พระราชบัญญตัคิวบคมุนํ6ามนัเชื6อเพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ(มเตมิ (ฉบบัที( 2) พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที(มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที#ใหบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ(น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที#กําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื(อนไขเกี(ยวกับการแจง้ การ
อนุญาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเกี(ยวกับการประกอบกจิการนํ6ามันเชื6อเพลงิ พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที#กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี(ยตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที# 



 จํานวนคําขอที(มากที(สดุ 0 

 จํานวนคําขอที(นอ้ยที(สดุ 0 
 

ชื#ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารนํ6ามัน 18/07/2558 09:11 
 
 

เอกสารฉบับนี6ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที(เผยแพร่คูม่อื: - 


