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คู่มือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนาํมัน 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบรกิารนาํมนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้การอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนยีมเกยีวกบั

การประกอบกิจการนาํมนัเชือเพลิงพ.ศ. 2556 

 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืองกาํหนดสถานทแีจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทท ี2 สถานทียนืแบบคาํ

ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท ี3 พ.ศ. 2556 

 

3) ประกาศกระทรวงพลงังานเรืองหลกัเกณฑ์และวธิีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายแก่

ผูไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท ี3 พ.ศ. 2557 

 

4) พระราชบญัญตัิควบคุมนาํมนัเชอืเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเงอืนไขเกียวกบัการ

แจง้การอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกียวกบัการประกอบกิจการนาํมนัเชอืเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มอืประชาชน] การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนาํมนั 

12/05/2015 12:36  
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11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการกองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง 

สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  ตำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  

ติดตอดวยตนเอง  ณ  กองชาง  เทศบาลเมืองปากชอง 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (การชาํระค่าธรรมเนียมปิดรบัเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากผูร้บัใบอนญุาตประสงคจ์ะโอนกิจการตามทไีดร้บัอนุญาตใหแ้ก่บุคคลอนืใหยื้นคาํขอโอนใบอนญุาตตามแบบธพ.น .

๕พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานทีถกูตอ้งครบถว้น 

 

หมายเหต ุ: 

 

๑ .หากเห็นว่าคาํขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิมเติมไดใ้นขณะนนัผูร้บัคาํขอและผู้

ยนืคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคาํขอ

ดาํเนินการแกไ้ข/เพมิเติมหากผูย้นืคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพมิเติมไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดผูร้บัคาํขอจะ

ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนกังานเจา้หนา้ทจีะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นับระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้นืคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ

ขอหรือยนืเอกสารเพมิเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเรมินบัหลงัจากเจา้หนา้ทผีูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

๔. ทงันีจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืนคาํขอทราบภายใน๗วนันบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพรอ้ม

ติดแสตมป์สาํหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบรษิัทไปรษณียไ์ทยจาํกดักาํหนด 
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัคาํขอและ

ตรวจสอบความครบถว้น

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานทีกาํหนด

และสง่เรอืงใหส้าํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนาํมนั 
 

1 วนั กองช่างเทศบาล 

ตาํบลจอหอ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั กองช่างเทศบาล 

ตาํบลจอหอ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั กองช่างเทศบาล 

ตาํบลจอหอ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุก

หนา้) 

2) สาํเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บา้น ธรรมดา / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุก

หนา้) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บุคคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไ้ม่เกิน๖

เดือน / รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทุก

หนา้) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คาํขอโอน

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผูม้ีอาํนาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้ม)ี 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู ้

มอบอาํนาจและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรษัฎากร / 

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัร

ประจาํตัว

ประชาชนทงัของผู ้

มอบอาํนาจและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ) 

3) 

สาํเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชที้ดิน

ของผูร้บัโอน

ใบอนญุาต 

- 0 1 ชดุ (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

สาํเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สาํนกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นาํมนั 

0 1 ชดุ (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

5) 

สาํเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รบัผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู ้

ไดร้บัความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท๓ี 

- 0 1 ชดุ (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

6) อนืๆ (ถา้ม)ี - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท ี3 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจง้ผ่านศนูยร์บัรอ้งเรียนของเทศบาลเมืองปากช่อง (ศนูยด์าํรงธรรมเทศบาล) หรือตาม

ช่องทางการใหบ้รกิาร เช่น กองช่าง สาํนกังานเทศบาลเมืองปากช่อง  เบอรโ์ทรศพัท ์    เว็ปไซด ์ 

http://www.pakchongcity.go.th 

หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมธุรกิจพลงังาน(www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีคอมเพล็กซ์

อาคารบีชนั๑๙เลขที๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรงัสิตแขวง/เขตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรอืงกาํหนดสถานทีแจง้การประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทที๒สถานทียนืแบบคาํขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท๓ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีิมพ ์ 22/07/2558 

สถานะ  

จัดทาํโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  

 

 

 
 


